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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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. Prebytok bežného rozpočtu mal
byť použitý na úhradu kapitálových výdavkov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č. 108.
Úpravy rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2017 uznesením č. 133, RO - 1/2017.
- druhá zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č. 140, RO - 2/2017.
- tretia zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 3/2017.
- štvrtá zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 4/2017.
- piata zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 5/2017.
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 157, RO – 6/2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017

Skutočnosť
k
31.12.2017

96 766,82

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
155 533,07

96 766,82
96 766,82

118 322,61
14 546,62
22 663,84
125 037,95

118 154,96
14 546,62
22 663,84
125 037,95

80 801,82
15 965,00
-

96 639,51
28 398,44
+ 30 495,12

96 639,51
28 398,44
+ 30 327,47

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

155 365,42

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
155 533,07

Skutočnosť k 31.12.2017
155 365,42

% plnenia
99,89
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
118 322,61

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

118 154,96

99,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 118 322,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
118 154,96 EUR, čo predstavuje 99,86 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
98 626,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

98 461,85

99,83

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 84 738,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 84 737,60 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 254,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 157,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,14 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 783,29 EUR a príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2 374,16 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 292,40 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 311,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 308,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,88 %. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
10,50 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 323,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 258,80 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,24 %. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 257,62 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 766,72

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 766,72

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 766,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 766,72 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 346,39
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 690,43 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 729,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 729,90 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 061,43

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 061,43

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 061,435 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 061,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 12 864,96 EUR bol skutočný príjem vo výške 12 864,96
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Zo ŠR

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
1 227,65

ESF
ŠR
Zo ŠR
Zo ŠR

9 496,76
1 675,87
307,60
157,08

Účel
Rod.príd.osob.príjemca,
skladník CO,voľby ap.
§54 KZ 1AC1
§54 KZ 1AC2
Register adries
REGOB

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14 546,62

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

14 546,62

100,00 %

Obec obdržala kapitálové príjmy:
Spevnené plochy pred OcÚ a KD v čiastke 10 000,00 EUR
Revitalizácia verej. priestr. pri cintoríne v čiastke 4 546,62 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 663,84

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

22 663,84

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22 663,84 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 22 663,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uvedená čiastka pozostáva z týchto položiek:
- zostatok prostr. z roku 2016 – rod. prídavky-osobitný príjemca v čiastke 70,56 EUR, ktoré boli
vyplatené v roku 2017
- čiastka 22 593,28 EUR bola prevedená z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov
a to:
čiastka 11 593,30 EUR na výstavbu autobusových zastávok č. 1 a č. 2,
čiastka 10 999,98 EUR na asfaltovanie cesty na Kostolnej ulici a pred predajňou COOP Jednota.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

-

Obec nemá žiadnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
125 037,95

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

125 037,95

100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 125 037,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 125 037,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
96 639,51

% čerpania

Skutočnosť k 31.12.2017

96 639,51

100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 96 639,51 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 96 639,51 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia

Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozp. záležitosti
Všeobecné verejné služby -voľby
Civilná obrana
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spol. služby
Vedľajšie služby v školstve
Rodina a deti
Bežné výdavky spolu

Schválený
rozpočet na rok
2017 po
poslednej zmene
57 623,72
327,34
618,11
119,28
3 328,85
1 578,29
16 716,67
4 710,80
275,94
8 879,85
1 854,70
65,00
540,96
96 639,51

k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2017

%plnenia

57 623,72
327,34
618,11
119,28
3 328,85
1 578,29
16 716,67
4 710,80
275,94
8 879,85
1 854,70
65,00
540,96
96 639,51

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 41 809,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
41 809,43 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
a aktivačných pracovníkov na §54.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 14 834,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
14 834,68 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Jedná sa o odvody z miezd pracovníkov OcÚ
a aktivačných pracovníkov na §54.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 36 943,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 36 943,76 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, verejné
osvetlenie, vývoz odpadu v obci, kosenie verejnej zelene, výdavky na kultúrne a spoločenské
akcie v obci a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 335,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
2 335,51 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky platené obcou do
ZMOS a MAS Tokaj Rovina, príspevky na rodinné prídavky pre osobitného príjemcu, príspevky
do CVČ za žiakov navštevujúcich krúžky ap.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nečerpala žiadne úvery, pôžičky, ani iné návratné finančné výpomoci.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
28 398,44

Skutočnosť k 31.12.2017
28 398,44

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28 398,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 28 398,44 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Prípravná a projektová dokumentácia na Spevnené plochy pred OcÚ a KD v sume 400,00
EUR – vlastné zdroje
- Revitalizácia verej. priestranstva pri cintoríne Z.Branč v sume 5405,16 EUR, (z toho
4546,62 EUR zo ŠR, 858,54 EUR vlastné zdroje)
- výstavba autobusových zastávok č. 1 a č. 2 – v čiastke 11593,30 EUR – vlastné zdroje
- asfaltovanie cesty na Kostolnej ulici a pred predajňou COOP Jednota v čiastke 10999,98
EUR – vlastné zdroje
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

-
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

-

Obec nemá žiadnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
118 154,96

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

118 154,96

bežné príjmy RO

0,00

96 639,51

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

96 639,51

bežné výdavky RO

0,00

+ 21 515,45
14 546,62

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

14 546,62

kapitálové príjmy RO

0,00

28 398,44

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

28 398,44

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0,00

-

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

13 851,82
+ 7 663,63
22 663,84
0,00

+ 22 663,84
155 365,42
125 037,95
+ 30 327,47
10 000,00
+ 20 327,47

Prebytok bežného rozpočtu v sume 21 515,45 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:
-

vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v čiastke 13 851,82 EUR
tvorbu rezervného fondu v čiastke 7 663,63 EUR
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Schodok kapitálového rozpočtu v sume 13 851,82 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 prebytku bežného rozpočtu v čiastke 13 851,82 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 22 663,84 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume 22 663,84 EUR

Na základe vyššie uvedených skutočností je HV obce za rok 2017 prebytok v čiastke
30 327,47 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR, a to na :
-

Spevnené plochy pred OcÚ a KD v sume 10 000,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2018 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 20 327,47 EUR.

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
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. 129 zo dňa 30.06.2017
použitie na kapitálové výdavky
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
16 630,41
17 591,43
22 593,28
11 628,56

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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % z HM
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné ocu a §54
- vianočný príspevok
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
103,73
398,13
66,98
410,00
24,88

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

ZS k 1.1.2017 v EUR
511 351,51
474 994,22

KZ k 31.12.2017 v EUR
524 065,33
480 121,40

377 437,29
97 556,93
35 713,65

382 564,47
97 556,93
43 432,98

504,63
35 209,02
643,64

361,18
43 071,80
510,95

ZS k 1.1.2017 v EUR
511 351,51
217 165,70

KZ k 31.12.2017 v EUR
524 065,33
228 366,85

217 165,70
4 709,87

228 366,85
18 372,74

420,00
70,56
103,73
4 115,58
289 475,94

480,00
10 000,00
24,88
7 867,86
277 325,74

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

378,00
3 912,67
8,00
2 658,01
811,27
99,91
7 867,86

158,00
3 912,67
8,00
2 658,01
811,27
99,91
7 647,86

220,00
220,00

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- ostatné záväzky voči zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky krátkodobé spolu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje ako dlhodobé záväzky:
- záväzky zo sociálneho fondu v čiastke 24,88 €
- prijatá dotácia na Spevnené plochy pred OcÚ a KD v čiastke 10 000,- €, ktorá bude
použitá v roku 2018.

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

-

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu Zmluvu o úvere, nečerpala žiadne návratné finančné
pôžičky a výpomoci.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Mesto Trebišov – na CVČ – bežné výdavky
Rímskokat. cirkev - farnosť Z. Branč –bežné
výdavky
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

65,00
200,00

65,00
200,00

-

265,00

265,00

-

-4-

Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v čiastke 65,00 € pre Mesto Trebišov, CVČ za jedného žiaka
– v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže ako aj VZN č.
11

3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a tiež dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Zemplínsky Branč v čiastke 200,00 € (v súlade s uznesením OZ) na financovanie virtuálnej
prehliadky interiéru miestneho chrámu z roku 1756, ktorú obec chce umiestniť aj na svoju
webovú stránku.
K 31.12.2017 boli uvedené dotácie zúčtované v súlade so VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
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- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nezaložila žiadne právnické osoby.
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR

CO-skladník-bežné výdavky
REGOB-bežné výdavky
Register adries-bežné výdavky
Rod. prídavky-osobitný príjemcabežné výdavky

90,00
157,08
307,60
470,40

90,00
157,08
307,60
540,96

MV SR
MF SR

Voľby-bežné výdavky
Spoloč. úradovňa – ŽP-bežné
výdavky
Zamestnanosť - §54-bežné
výdavky
Revital.verej.priestr.pri cintoríne
Z.Branč-kapitálové výdavky
Spevnené plochy pred OcÚ a KD –
kapitálové výdavky

808,55
37,00

808,55
37,00

70,56
poskytnutých
v r. 2016
-

11 172,63

11 172,63

-

4 546,62

4 546,62

-

10 000,00

-

10 000,00
prenesené do
r. 2018
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UPSVaR
POD
MF SR

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

65,00

65,00

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Mesto Trebišov - CVČ
Obec

-4-

-4-

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC.
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-

VÚC

-4-

-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 110 zo dňa 09.12.2016 v súlade so
zákonom č. 426/2013 Z.z. v roku 2017 neuplatňovala programový rozpočet.

V Zemplínskom Branči, dňa 23.05.2018
Vypracovala: Jana Vernusová
Predkladá: Ing. Jozef Tóth
starosta obce
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok
2017 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok
2017 vo výške 20 327,47 EUR na:
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 20 327,47 EUR a následne ich použiť na kapitálové
výdavky.
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