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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 22/2016.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.4.2017 uznesením č. 8/2017
- druhá zmena schválená dňa 25.9.2017 uznesením č. 16/2017
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 21/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

134 800,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
176 100,00

134 800,00
0,00
0,00

156 100,00
0,00
20 000,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

134 800,00

176 100,00

134 800,00
0,00
0,00

147 600,00
28 500,00
0,00

0,00

0,00

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
176 100,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

174 534,20

99,11 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 176 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
174 534,20 EUR, čo predstavuje 99,11 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
156 100,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

154 491,72

98,97 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 156 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
154 491,72 EUR, čo predstavuje 98,97 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
145 090,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

144 641,96

99,69 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 120 476,06 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,40 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 584,27 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,40 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 907,04 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 6 642,10 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 35,13 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14 565,41 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 018,86
EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 917,45 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 489,00 EUR, čo je
97,80 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 25,00 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31,00 EUR, čo je
103,33 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 69,92 EUR, čo je
116,53 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 991,71 EUR, čo je
94,02 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady
a DSO v sume 1 594,21 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5 600,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 456,32

79,58 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Dividendy - Z rozpočtovaných 1 300,00 EUR nebol k 31.12.2017 žiadny príjem.
Iné príjmy z podnikania – Neboli rozpočtované, ich skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume
444,71 EUR, t.j. zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2016.
Z prenajatých pozemkov – Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 511,20 EUR, čo je 102,24 % plnenie.
Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 858,34 EUR, čo je 107,29 % plnenie.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky - Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 1 092,50 EUR EUR, čo je 99,32 % plnenie, to sú poplatky za
overovanie a za stavebné konania.
Pokuty - za porušenie predpisov – Neboli rozpočtované, ich skutočný príjem k 31.12.2017 bol
120,00 EUR.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 139,65 EUR, čo je 23,28 % plnenie.
Za materské školy – Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
580,00 EUR, čo je 96,67 % plnenie.
Za stravné – Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 709,92
EUR, čo je 101,41 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 200,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 252,87

104,41 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 200,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 252,87 EUR, čo predstavuje 104,41 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek, skutočný príjem
z dobropisov bol v sume 716,87 EUR a 536,00 EUR bol príjem z vratiek zdravotného poistenia
zamestnávateľa.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 210,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 140,57
EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky samosprávny kraj

Suma v EUR
Účel
140,25 Prenesený výkon – hlásenie
pobytu občanov a registra SR
19,60 Prenesený výkon – register adries
395,25 Prenesený výkon – stavebný
poriadok
18,36 Prenesený výkon - doprava
39,72 Prenesený výkon – starostlivosť
o životné prostredie
163,00 Na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy
568,30 Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
1 796,09 Príspevok zamestnávateľovi na
úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne podľa § 60
zák.č.5/2004 Z.z.
1 000,00 425. výročie vzniku obce
Bukovec

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované ani čerpané.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
20 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 042,48

100,21 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 20 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 20 042,48 EUR, čo predstavuje 100,21 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 12.4.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR na rekonštrukciu kultúrneho domu – sociálnych
zariadení KD, výplňových konštrukcií vchodových dverí a balkónových otvorov. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 20 042,48 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
176 100,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

162 206,96

92,11 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 176 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 162 206,96 EUR, čo predstavuje 92,11 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
147 600,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

135 384,48

91,72 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 147 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 135 384,48 EUR, čo predstavuje 91,72 % čerpanie.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácii:
Funkčná klasifikácia
01 Všeobecné verejné služby
01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
01.6.0 VVS inde neklasifikované
03 Verejný poriadok a bezpečnosť
03.2.0 Ochrana pre požiarmi
04 Ekonomická oblasť

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

54 330,00
1 500,00
570,00

48 878,92
1 477,52
568,30

89,97 %
98,50 %
99,70 %

500,00

517,68

103,54 %
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04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
04.4.3 Výstavba
04.5.1 Cestná doprava
05 Ochrana životného prostredia
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06 Bývanie a občianska vybavenosť
06.2.0 Rozvoj obcí
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.4.0 Verejné osvetlenie
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.3.0 Vysielacie a vyd. služby - rozhlas
08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby
09 Vzdelávanie
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie
09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ
10 Sociálne zabezpečenie
10.2.0 Staroba
Spolu

5 050,00
3 370,00
1 500,00

4 872,64
3 297,45
664,60

96,49 %
97,85 %
44,31 %

12 500,00

12 274,05

98,19 %

2 500,00
300,00
3 300,00

2 029,22
255,00
2 827,62

81,17 %
85,00 %
85,68 %

2 000,00
15 350,00
1 500,00
1 600,00

1 820,32
14 801,79
1 139,00
1 276,19

91,02 %
96,43 %
75,93 %
79,76 %

26 040,00
1 100,00
14 090,00

23 468,40
923,80
14 083,00

90,12 %
83,98 %
99,95 %

500,00
147 600,00

208,98
135 384,48

41,80 %
91,72 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 58 240,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
53 954,26 EUR, čo je 92,64 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, stavebného úradu, chránenej dielne a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VšZP - Z rozpočtovaných výdavkov 2 020,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 1 917,70 EUR, čo je 94,94 % čerpanie.
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Z rozpočtovaných výdavkov 3 430,00 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 200,68 EUR, čo je 93,31 % čerpanie.
625 Poistné do sociálnej poisťovne – Z rozpočtovaných výdavkov 14 910,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14 089,86 EUR, čo je 94,50 % čerpanie.
Tovary a služby
631 Cestovné náhrady - Z rozpočtovaných výdavkov 1 050,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 983,93 EUR, čo je 93,71 % čerpanie.
632 Energie, voda a komunikácie – Z rozpočtovaných výdavkov 14 600,00 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2017 v sume 13 109,63 EUR, čo je 89,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové
výdavky všetkých stredísk, ako sú elektrina, plyn, voda, poštové a telekomunikačné služby.
633 Materiál – Z rozpočtovaných výdavkov 10 920,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 9 584,87 EUR, čo je 87,77 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk ako sú kancelárske a čistiace potreby, posypový, vodoinštalačný a elektroinštalačný
materiál, interiérové vybavenie (závesy do KD, kancelárske skrinky, žalúzia do knižnice),
výpočtová technika - notebook, prevádzkové stroje (tepelné radiátory do obecného klubu,
rozhlasová ústredňa, oceľový biely stan, zásobníky na WC do KD), knihy do knižnice, učebné
pomôcky pre MŠ, reprezentačné výdavky a iné materiálové výdavky.
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634 Dopravné – Z rozpočtovaných výdavkov 210,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 47,99 EUR, čo je 22,85 % plnenie. Ide o výdavky týkajúce sa prepravy volebných
výsledkov a zákonné poistenie motorových vozidiel (za traktor).
635 Rutinná a štandardná údržba – Z rozpočtovaných výdavkov 6 700,00 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2017 v sume 6 013,56 EUR, čo je 89,75 % plnenie. Ide o opravu a údržbu
verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, výmenu podlahového PVC v sále KD, maľovanie
triedy materskej školy a údržbu softvéru.
637 Služby – Z rozpočtovaných výdavkov 33 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 31 430,16 EUR, čo je 92,66 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk,
ako sú rôzne všeobecné a špeciálne služby, vývoz odpadu, výdavky súvisiace so športovými
podujatiami a kultúrnou činnosťou, školenia, poplatky, stravovanie, poistné, prídel do sociálneho
fondu, odmeny poslancom, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, a iné služby.
Bežné transfery
641 Bežný transfer v rámci verejnej správy - Z rozpočtovaných výdavkov 200,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 43,80 EUR, čo predstavuje 21,90 % čerpanie. Ide
o transfer centru voľného času.
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - Z rozpočtovaných výdavkov 1 400,00 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 008,04 EUR, čo predstavuje 72,00 % čerpanie. Ide
o transfery spoločenským organizáciám v obci, členské príspevky do združení a nemocenské
dávky zamestnancom.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
28 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017
26 822,48

% čerpania
94,11 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 26 822,48 EUR, čo predstavuje 94,11 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 27 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 26 042,48
EUR, čo predstavuje 94,70 % čerpanie, a to na výplňové konštrukcie vchodových dverí
a balkónových otvorov bolo použitých 17 198,83 EUR a na rekonštrukciu sociálnych zariadení
KD v sume 8 545,65 EUR.
b) Projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 780,00 EUR,
čo predstavuje 78,00 % čerpanie, a to na projektovú dokumentáciu „Stavebné úpravy pre
zvýšenie energetickej účinnosti budovy školy“
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% čerpania
0,00

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané.
8

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
154 491,72
135 384,48
19 107,24
0,00
26 822,48
-26 822,48
-7 715,24
0,00
-7 715,24
20 042,48
0,00
20 042,48
174 534,20
162 206,96
12 327,24
0,00
12 327,24

Schodok rozpočtu v sume 7 715,24 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, bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu v sume 7 715,24 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 7 715,24 bol použitý na :
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 715,24 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 12 327,24 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 12 327,24 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
12 327,24 EUR.

4. 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 7/2017 zo dňa 12.4.2017
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
(sociálne zariadenia KD, výplňové konštrukcie
vchodových dverí a balkónových otvorov)

Suma v EUR
19 995,24
8 194,37

0,00
13 351,32

20 042,48

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

21 498,45

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
401,34
479,96
350,00
531,30

5. 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 návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
905 650,81
857 660,61

KZ k 31.12.2017 v EUR
918 781,29
875 231,49

0,00
689 121,79
168 538,82
47 529,26

0,00
706 692,67
168 538,82
43 302,10

41,82
0,00
0,00
2 402,73
45 084,71
0,00
0,00
460,94

102,10
0,00
0,00
4 107,15
39 092,85
0,00
0,00
247,70
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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

ZS k 1.1.2017 v EUR
905 650,81
782 729,55

KZ k 31.12.2017 v EUR
918 781,29
799 827,31

0,00
0,00
782 729,55
9 558,67

0,00
0,00
799 827,31
9 643,31

780,00
0,00
401,34
8 377,33
0,00
113 362,59

780,00
0,00
531,30
8 332,01
0,00
109 310,67

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
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR
1 641,41
3 490,15
2 081,88
984,52
134,05
8 332,01

z toho v lehote
splatnosti

1 641,41
3 490,15
2 081,88
984,52
134,05
8 332,01

z toho po
lehote
splatnosti
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017
Obec nemá žiadny úver.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obec v roku 2017 neprijala žiadne návratné zdroje financovania.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. 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. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Základná organizácia JDS Bukovec –
bežné výdavky na činnosť organizácie
CZ ECAV Bukovec – bežné výdavky na
detský tábor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

250,00

250,00

0

100,00

100,00

0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec od 02.03.2016 podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným
úradom Nové Mesto nad Váhom, pod značkou OU-NM-OZP-2016/003151-2, č. živnostenského
registra 320-17516.
Predmetom podnikania je:
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
23 982,38 EUR
Celkové výnosy
26 191,42 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
2 209,04 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zakladateľom právnickej osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MDVaRR
MDVaRR
OÚ TN
OÚ TN
OÚ NMnV
ÚPSVaR
NMnV

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Stavebný poriadok – bežné výdavky
Doprava – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie –
bežné výdavky
Na výchovu a vzdelávanie pre materské
školy – bežné výdavky
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov – bežné výdavky
Príspevok zamestnávateľovi na úhradu
prevádzkových nákladov chránenej
dielne podľa § 60 zák.č. 5/2004 Z.z.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

140,25

140,25

0

19,60
395,25
18,36
39,72

19,60
395,25
18,36
39,72

0
0
0
0

163,00

163,00

0

568,30

568,30

0

1 796,09

1 796,09

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto Myjava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

43,80

43,80

0

-4-
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

TSK Trenčín

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00

1 000,00

0

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Bukovci dňa 28.2.2014 uznesením č. 2/2014 schválilo, že nezostavuje
rozpočet obce podľa programovej štruktúry.

Vypracovala: Jarmila Jastrábová

Predkladá: Marcela Pavesková
starostka obce
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 12 327,24 EUR.
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