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Záverečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 10/2016.
Rozpočet bol zmenený päťkrát, z toho úpravu rozpočtu schválilo obecné zastupiteľstvo štyrikrát a raz
vykonala úpravu zamestnankyňa obce schválenú starostom obce.
Prijaté rozpočtové opatrenia:
rozpočtové opatrenie č.1 - schválené dňa 01.03.2017 uznesenie č. 23/2/2017
rozpočtové opatrenie č.2 - schválené dňa 14.06.2017 uznesenie č. 25/4/2017
rozpočtové opatrenie č.3 - zmena vykonaná zamestnancom obce, schválená starostom obce
dňa 30.06.2017
rozpočtové opatrenie č.4 - schválené dňa12.10.2017 uznesenie č. 27/6/2017
rozpočtové opatrenie č.5 - schválené dňa 13.12.2017 uznesenie č. 28/7/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

160 297,00

252 981,00

160 297,00
0,00
0,00

222 680,00
10 001,00
20 300,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

159 861,00

234 336,00

142 361,00
5 000,00
12 500,00

186 966,00
34 370,00
13 000,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2017
po poslednej zmene
252 981,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

245 211,85

96,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 252 981,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vrátane
finančných operácií v sume 245 211,85 EUR, čo predstavuje 96,93 % plnenie.
1.

Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
222 680,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

215 094,65

96,59

Z rozpočtovaných bežných príjmov 222 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 215 094,65
EUR, čo predstavuje 96,59 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
136 060,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

130 800,31

96,13

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Zo schválenej finančnej čiastky v sume 120 000 EUR z výnosu daní z príjmov, ktorá bola v roku 2017 bez
úpravy a k 31.12.2017 bola v pôvodnej sume 120 000 EUR, obci boli k 31.12.2017 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 115 782,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,48 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 727,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 482,54 EUR, čo predstavuje
plnenie na 96,84 %. T toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 720,14 EUR, príjmy dane zo stavieb boli
v sume 1 762,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 59,20 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19,88 EUR.
Daň za psa
Obec za rozpočtový rok zinkasovala na dani za psa 605,15 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Za rozpočtový rok bola celkovo zinkasovaná suma 6 929,99 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
28 810,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

28 624,63

99,35

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 17 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 843,49 EUR, čo je 98 21 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 58,31 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 785,18 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 886,02 EUR, čo je 91,70 %
plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 170,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 093,28

93,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 170,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 093,28 EUR, čo
predstavuje 93,44 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy boli tvorené z príjmov z dobropisov, za stravné a úrokov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 69 700 EUR, skutočný príjem bol vo výške 68 421,55 EUR, čo
predstavuje 93,23 % plnenie.
Transfery použité na bežné (BT) výdavky
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

BT - MF SR

REGOB, register adries

BT - MF SR

Voľby VÚC 2017

BT -

Odstránenie nelegálnej skládky

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
258,18
760,50
50 000,00

Environmentálny
fond

BT – DPO SR

Zabezpečenie výbavy DPO

1 400,00

BT - UPSVR

Refundácie nákladov na podporu zamestnanosti

3 674,39

BT - UPRVR

Osobitný príjemca

2 328,48

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Transfery určené na bežné výdavky:
Z pohľadu výšky poskytnutej sumy bežného transferu, najvýznamnejšou prijatou dotáciou v r. 2017 bol
transfer z Environmentálneho fondu určený na odstránenie nelegálnej skládky v obci. Celková suma
transferu bola 50 000 EUR. Čerpanie BT na odstránenie čiernej skládky bolo vo výške 50 000.- EUR, čo
predstavuje 100 %. Aby nedošlo k znečisteniu a opätovnému vytvoreniu nelegálnej skládky, obec bude
monitorovať verejný priestor kamerovým systémom. Menej významnými BT sú transfery, ktoré sú obci
pridelené na zabezpečenie výkonu originálnych a prenesených kompetencií obce.
Granty a transfery účelovo určené boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 000,00

100

Kapitálové transfery:
Z pohľadu účelu a využitia, najvýznamnejšou dotáciou v r. 2017 bol transfer z MF SR, účelová dotácia vo
výške 10 000,00 EUR na rekonštrukciu priestorov v budove náj. bytov a materskej školy ( budova súp.č.
56). Rekonštrukciou sa technicky zhodnotil majetok a vznikli využiteľné priestory vhodné na športové
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a spoločenské aktivity občanov a obec. Obec sa podieľala na nákladoch rekonštrukcie vlastnými
finančnými prostriedkami sumou 16 693,39 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
20 300,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 116,20

99,09

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 20 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 20 116,20 EUR, čo predstavuje 99,09 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/4/2017 zo dňa 16.04.2017 bola schválená tvorba rezervného
fondu v sume 12 850,08 EUR.
V r. 2017 obec prijala finančné zábezpeky od nových nájomníkov bytového domu.
Tvorba RF z prebytku hospodárenie za rok 2016, celých 100% = 12 580,08 EUR bolo použitých na
kapitálové výdavky v r. 2017 a to na prípravu projektovej dokumentácie výstavby chodníkov v obci
Olšovany. Na kapitálové výdavky boli použité aj financie z RF (príjmy minulých rokov) v sume 5 999,16
EUR na rekonštrukciu budovy súp. č. 56.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
186 966,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

230 870,66

94,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 244 581,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
230 870,66 EUR, čo predstavuje 94,39 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
186 966,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

182 295,16

97,50

K 31.12.2017 z rozpočtovaných bežných výdavkov 186 966,00 EUR bolo skutočne čerpaných 182 295,16
EUR, čo predstavuje 97,50 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 49 170,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 48 583,93 EUR,
čo je 98,81% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy s jedálňou a
opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 20 020,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 180,19 EUR,
čo je 100,80 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 108 051,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 103 917,60 EUR,
čo je 96,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, DPO, DS, opatrovateľskej
služby ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5 725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 478,23 EUR, čo
predstavuje 95,69 % čerpanie. Časť bežných transferov tvoria refundácie nákladov vzniknutých
podporujúcich zamestnanosť .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 4 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 918,76 EUR, čo
predstavuje 97,97 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
34 370,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

34 230,36

99,59

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 370,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
34 230,36 EUR, čo predstavuje 99,59% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky tvorené z nákladov na rekonštrukciu priestorov v budove nájomných bytov a materskej škôlky –
suterén, na športové a kultúrnospoločenské vyžitie detí a mládeže a ostatných občanov obce
v celkovej sume 26 693,39 EUR, v tom dotácia vo výške 10 000 EUR, z vlastných prostriedkov
v celkovej sume 16 693,39 EUR.
Za rok 2017 z rozpočtovaných 16 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume
16 561,36 EUR, čo predstavuje 99,76% čerpanie.
b) Výdavky na projektové dokumentácie
(prípravné a projektové dokumentácie na požiarnu zbrojnicu, výstavba chodníkov v obci)
Z rozpočtovaných 17 770,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 17 699,00 EUR, čo
predstavuje 99,60 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

12 771,53

98,24

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 000,00 EUR boli skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 12 771,53 EUR, čo predstavuje 98,24 % čerpanie. Výdavkové finančné operácie tvorili splátky
istiny ŠFRB vo výške 12 306,92 EUR a vrátenie finančnej zábezpeky nájomcovi bytovej jednotky vo výške
464,61 EUR.
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4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

215 094,65

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

215 094,65

182 295,16

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

182 295,16

Bežný rozpočet

32 799,49

Kapitálové príjmy spolu

10 001,00

z toho : kapitálové príjmy obce

10 001,00

34 230,36

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

34 230,36

-24 229,36

Kapitálový rozpočet

8 570,29

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

8 570,29
20 116,20
12 771,53

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

7 344,67

245 211,85
229297,05
15 914,80

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

15 914,80

Na základe uvedených skutočností navrhujeme 100% prebytku hospodárenia obce za rok 2017 použiť na
tvorbu rezervného fondu vo výške 15 914,80 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 15 914,80 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

41 040,06

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok, uznes. 25/4/2017 zo dňa
14.06.2017

12 850,08
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.25/4/2017 zo dňa 14.06.2017
na pokrytie KV –projekt. dok. na chodníky v obci
na tech. zhodnot. stavby – suterén MŠ, NB

-

- ostatné úbytky (daň z úroku)

12 850,08
5 999, 16
- 3,55

KZ k 31.12.2017

35 037,35

Inventarizáciou k 31.12.2017 bolo zistené, že v r. 2017 nebol uskutočnený prevod rozdielu kreditného
úroku a dane z úroku za rok 2016 (71,18 EUR) a za r. 2017 bolo odvedené naviac (3,55 EUR). Rozdiel
predstavuje sumu 67,63 EUR, ktoré ostáva previesť na základný bežný účet obce.

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje vnútorný predpis o zásadách tvorby a použití sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel
- ostatné úbytky (prísp. na stravné)
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
682,04
598,56
1 236,80
43,80

Fond prevádzky, údržby a opráv
Od výstavby nájomných bytov obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18
zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Čerpanie z fondu opráv a prevádzky nastáva pri vzniknutej údržbe
a opravách v priestoroch budovy nájomných bytov v súlade s vnútorným predpisom o použití fondu.

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na údržbu a opravy
- údržba kotla
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
4 612,57
3 002,76

- 313,90
- 70,00
4 612,57
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návrat. fin. výp. dlhodobé.
Poskytnuté návrat. fin. výp. krátkodob.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1 347 789,65
1 278 304,53

1 338 219,89
1 278 304,53

0
1 180 759,12
97 545,41
69 232,55

0
1 440 216,70
97 545,41
67 306,05

0
0
0
563,20
68 669,35
0
0
252,57

35,54
0
0
338,86
66 931,65
0
0
1,11

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1 334 7 789,65
515 468,34

1 338 219,89
516 628,78

0
0
- 4 231,13
413 773,91

0
0
254,71
389 453,22

500,00
0
402 319,94
10 953,97
0
418 547,40

300,00
0
389 453,22
19 305,24
0
412 532,65

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnym fondom
- NB zábezpeka

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

2 253,01
5 463,69
3 553,17
748,96
379 803,61
9 472,18

z toho v lehote
splatnosti

2 253,01
5 463,69
3 553,17
748,96
379 803,61
9 472,18

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
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- Fond opráv
- ostatné záväzky SF
- ost. zrážky
- rezervy krátkodobé
- prijaté preddavky
Záväzky spolu k 31.12.2017

7 231,43
43,80
133,63
300,00
54,98
409 058,46

7 231,43
43,80
133,63
300,00
54,98
409 058,46

0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

ŠFRB

kúpa nájom.
bytov – 12 b.j.

Výška
poskytnut.
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2017

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2017

420 390.-

12 771,53

3 918,76

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

379 803,61

Výška
úroku

Zabezpeče
nie úveru

1%

Záložné
právo
k nehnut.

Rok
Splat
nosti

r.
2044

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere za účelom kúpy nájomných bytov zo ŠFRB. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2044, splátky úveru a úrokov sú mesačné.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách na činnosť školského zariadenia
CVČ Košice – mesto a CVČ Arcibiskupského úradu v Košiciach.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

-2-

CVČ Košice – mesto, BT
CVČ arcibiskupský úrad Košice, BT

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

624,00
52,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

624,00
52,00

0
0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom

a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

MF SR
MF SR
MF SR
MPSV SR
MF SR
MF SR, Envir.Fond
MV SR, DHZ SR

Účelové určenie grantu, transferu :

-2-

REGOB , register adries - BT
Voľby VÚC 2017 - BT
UPSVR – AP - BT
UPSVR - osobit. príjemca RP - BT
TZ, rekonšt. priestor. - KT
Odstráň. nelegál. skládky
Zabezpečenie výbavy DPO

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

258,18
760,50
3 674,39
2 328,48
10 000,00
50 000,00
1 400,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

214,16
848,03
250,00
1 646,40
10 000,00
70 000,00
1 400,00

0
0
0
0
0
0
0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu novú zmluvu so štátnym fondom. V r. 2014 obec uzatvorila zmluvu
o poskytnutí úveru zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov formou kúpy vo výške 420 390,00 EUR
s lehotou splatnosti 30 rokov. Výška mesačnej splátky je 1 352,14 EUR. Konečný stav istiny úveru
k 31.12.2017 sa znížila na 379 803,61 EUR.

10. Informácie o poskytnutých zárukách.
Obec Olšovany v r. 2017 neposkytla záruky.

Vypracovala: Eva Uliková

Schválil: František Marcin
starosta obce Olšovany
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