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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12. 2016
č.51/VI./151216
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.06. 2017 uznesením č. 24/II./300617
- druhá zmena schválená dňa 03.11. 2017 uznesením č. 30/III./031117
- tretia zmena schválená dňa 15.12. 2017 uznesením č. 40/IV./151217

uznesením

Rozpočet obce k 31.12.2017

1037656

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
813864,76

981340
0
43416
12900
1037650

722357,96
3325
70795,45
17386,35
774975,86

288153
421163
24094
304240
733410

339345,23
70982,45
24054,33
340593,85
434382,01

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
796478,41

Skutočnosť k 31.12.2017
796478,41

% plnenia
100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1024756,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 796478,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
722357,96

Skutočnosť k 31.12.2017
722357,96

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7223537,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
722357,96 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
399957,29

Skutočnosť k 31.12.2017
399957,29

% plnenia
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 300956,40 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 300956,40 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 75651,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 75651,73 EUR, čo
je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 67960,97 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 7616,36 EUR a dane z bytov boli v sume 74,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 75651,73 EUR.
Daň za psa 777,00 €
Daň za ubytovanie 511,50 €
Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9367,70 €
Daň za jadrové zariadenia 12692,96 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
82002,13

Skutočnosť k 31.12.2016
82002,13

% plnenia
100,00

Príjmy z prenájmu, pozemkov a budov, nájom bytovky z rozpočt. 49771,30 € bol skutočný
príjem 47771,30 /pol.. 212/
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: /pol 221/
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Z rozpočtovaných 2267,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2267,90 EUR, čo je
100% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
3556,45
3556,45
100
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov /účet 292/ 3556,45 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 3556,45EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov z lotérií a z vratiek,
Účtovná položka poplatky a platby za predaj výrobkov ,tovarov a služieb /pol. 223/ je
analyticky členená nasledovne: za rozhlasové relácie 890,00 €, smetné nádoby 917,00 €, za
zberné suroviny 223,00 € , za práce traktorom 1084,00 €, za opatrovateľskú službu 1307,28 €,
cintorínsky poplatok-dom smútku 59,50 €, platby za nájom hrobové miesta 380,00, za
vyhotovenie reklamnej tabule 366,00 € . slov. elektriačna-vecné remeno 11624,22 €
Poplatky a platby za stravné 9122,72 €
Úroky z vkladov 397,82 €
Úroky z terminovaných vkladov 34,94 €

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 240398,54 EUR bol skutočný príjem vo výške 240398,54
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
3) Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad Nové Zámky

Obvodný úrad Nové Zámky
Obvodný úrad Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
Okresný úrad Nitra, odbor školstva

KÚ ŽP Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava

MF SR Bratislava
VUV Ntra

Suma v EUR
1932,48
356,73
224,40
432,24
270,00
187,00
49,80
1700,56
156,31
213288,00

Účel

matrika
Register obyvateľov
Register adries
Voľby VUC
Odmena skladníka CO
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Aktivačné práce
Prídavky na dieťa
Normatívne fin. prostr. pre pren.
komp., vzdelávacie poukazy,
doprav, prísp.SZP,účel.urč.fin.MŠ
101,02 Životné prostredie
3300,00 Veterná studňa
3000,00 Na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO
Trávnica

13500,00 Oprava budovy soc. zar. TJ
1900,00 Akordeon, kroj

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
3325,00

Skutočnosť k 31.12.2017
3325,00

% plnenia
100

Granty a transfery
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3325,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
3325,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
VUC Nitra

Suma v EUR
Účel
3225,00 Zberné miesto tr. odpadu

Dotácia bola poskytnutá z VUC Nitra a bola účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov na
vybudovanie zberného miesta triedeného odpadu pri bytovkách.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
70795,45

Skutočnosť k 31.12.2017
70795,45

% plnenia
100

V roku 2017 obec Trávnica čerpala z rezervného fondu obce vo výške 70795,45 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
36252,42

Skutočnosť k 31.12.2017
36252,42

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36 252,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
36 252,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Školský klub detí
Materská škola
Školská jedáleň RNa
Vratky
Mimorozpočtové príjmy :
Spolu príjmy ZŠsMŠ Trávnica: 36 252,42 EUR
Kapitálové príjmy ZŠ
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
434382,01

Skutočnosť k 31.12.2017
434382,01

% čerpania
100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 434382,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 434382,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
339345,23

Skutočnosť k 31.12.2017
339345,23

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 339345,23 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 339345,23 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu z rozpočtu obce patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 88624,18 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 88624,18 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a opatrovateľskej
služby
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30760,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30760,48 EUR,
čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 198521,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 198521,50 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová
technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, noviny, pracovný odev,
softwer, PHM, reprezentačné, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné a nájom doprav.
prostr., údržba strojov, údržba budov, objektov, školenia, podujatia v obci, všeobecné
a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistné, prídel do SF, kolky, odmeny
poslancov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, mylné platby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15360,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15360,08 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 6078,99 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 6078,99 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
70982,45

Skutočnosť k 31.12.2017
70982,45

% čerpania
100
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70982,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 70982,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Zdroj – obec
a/ Rekonštrukcia športového areálu – Tribúna TJ
b/ Zameranie stavby – TJ
c/ Realizácia nových stavieb:
- Zberné miesto triedeného odpadu
- Chodník cintorín
- Detské ihrisko – pred ZšsMŠ
d/ Rekonštrukcia a modernizácia :
- Hasičská zbrojnica
- Separovaný zberný dvor
- Materská škola

€
7567,46
187,00
6220,60
16600,67
8548,71
1843,51
568,65
17753,25

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
24054,38

Skutočnosť k 31.12.2017
24054,38

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 24054,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 24054,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie na splácanie istiny z úveru ŠFRB.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
340593,85
359571,71
94
* vo Fin 1-12 je rozpočet 340593,85 a skutočnosť 359571,71 a nie sú v rozpočte zahrnuté
mimorozpočtové výdavky –/potraviny sú 18977,86/
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 340593,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 359571,71 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet na rok 2017
0

0

% čerpania
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
739744,31

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

722357,96

bežné príjmy RO

17386,35

679939,08

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

339345,23

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

340593,85

BP-BV= 59805,23
3325,00

z toho : kapitálové príjmy obce

3325,00

kapitálové príjmy RO

0

70982,45

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

70982,45

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce celkom /P-V/

Vylúčenie z prebytku /FO/
Upravené hospodárenie obce

0

KP-KV=

- 67657,45
-7964,01
3017,16
-10981,17
70795,45

24054,33

46741,12
813864,76
774975,86
38888,90

3017,16
35871,74

Schodok rozpočtu v sume -7964,01 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, upravený 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 :
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a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 3017,16 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 35871,74 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 :

Suma v EUR
202481,98
3717,16

70795,45

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky – splátky úveru
KZ k 31.12.2017

24054,33
111349,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
ZS k 31.12.2017 v EUR

Suma v EUR
2124,85
1181,87

1136,34

KZ k 1.1.2017 v EUR

Majetok spolu

3285436,18

3339157,85

Neobežný majetok spolu

2924712,30

2974044,97

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

2684051,61

2733384,28

Dlhodobý finančný majetok

240660,69

240660,69

Obežný majetok spolu

360613,08

365012,13

0

0

11413,64

13401,81

0

0

6828,99

5270,82

3342370,45

346339,50

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

110,80

100,75

ZS k 31.12.2017 v EUR

KZ k 1.1.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3285436,18

3339157,85

Vlastné imanie

1776160,88

1722786,29

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

1776160,88

1722786,29

Záväzky

631174,97

645762,24

1400,00

1365,00

0

0

Dlhodobé záväzky

593195,37

633642,04

Krátkodobé záväzky

36579,60

10755,20

0

0

878100,33

970609,32

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB, )
- záväzky zo SF
- voči dodávateľom
- prijaté preddavky
- ost. záväzky
- iné záväzky

592059,03 EUR
1136,34 EUR
698,82 EUR
830,23 EUR
24252,00 EUR
523,96 EUR

Obec v roku 2017 neeviduje záväzky - neuhradené faktúry po lehote splatnosti viac ako 60 dní a
obec neuzatvorila v r. 2017 žiadnu lízingovú zmluvu.

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. 4/2006 o dotáciách.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota
Miestny spolok SČK
Jednota dôchodcov
MO Matica Slovenska

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

11780,00€
500,00 €
700,00 €
400,00 €

11780,00 €
500,00 €
700,00 €
400,00 €

0
0
0
0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.4/2006
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec Trávnica nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

10. 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,
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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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠsMŠ Trávnica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

213288,00

213288,00

0

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-

OU,N.Zámky

matrika

1932,48

1932,48

0

OU,N.Zámky

Register obyvateľov

356,73

356,73

0

OU,N.Zámky

Register adries

224,40

224,40

0

OU,N.Zámky

voľby

432,24

432,24

0

OU,N.Zámky

Odmena skladníka CO

270,00

270,00

0

ÚPSVaR,NZ

Stravné pre deti –hmotná núdza

187,00

187,00

0

ÚPSVaR,NZ

Školské potreby pre deti v HN

49,80

49,80

0

ÚPSVaR,NZ

Prídavky na dieťa

156,31

156,31

0

KÚ ŽP Nitra

Životné prostredie

101,02

101,02

0

KŠU,Nitra

Školstvo

213288,00

213288,00

0

NSK,Nitra

Veterná studňa

3300,00

3300,00

0

MF SR

Oprava budovy soc. zar. TJ

13500,00

13500,00

0

3000,00

3000,00

0

1900,00

1900,00

0

Bratislava
DPOBratislava Na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Trávnica
VUV Nitra

Akordeon, kroj
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neúčtuje v programovom rozpočte.

Vypracovala:
Anna Vašeková

Predkladá:
Ing. Emil Ivan, starosta obce

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 35 871,74 EUR.
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