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l.

a

výnosoch podnikateľskej činnosti

Finančnéuspoľiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a za|oženým pľávnickým osobám
b) štátnemu ľozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) ľozpočtom VUC

12. Hodnotenie plnenia pľogľamov obce

Záryerečný účetobce za rok 2017
1. Rozpočet obce na

rok 20|7

Zák|adným nástrojom ťrnančnéhohospodáľenia obce bol ľozpočetobce na rok 2017.
obec zostavila rozpočet'podľa ustanovenia $ 10 odsek 7) zákona č.58312004 Z.z.
o ľozpočtovýchpravid|ách izemnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok2017 bol zostavený ako vyľovnaný.BeŽný
ľozpočetbol zostavený ako pľebytkový a kapitálový ľozpočetako schodkový.

Hospodárenie obce sa ľiadilo podľa schváleného rozpočtu na ľok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12'2016 uznesením č' 2412016
Rozpočet bol zmenený jedenkľát:
- prvá zmena schválená dňa 6.l2.20I7 uznesením č.31l20I7

Rozpočet obce k 3|.12.2017

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

z toho

Bežnépríimy
Kapitálové príimy
Finančnépríimy
ROs vnou su ektivitou

r 027 420,140 000,0

l0 000

1

050 090,77 605.7 550,13 200

ztoho
BeŽné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančnévýdavky
Výdavky Ro s pľávnou subiektivitou

423 785,307 000,43 000,405 200,-

1,-

43 000,559 555,-

2. Rozbor plnenia pľíjmovza rok2017
Schválený ľozpočet na
ľok 2017 po poslednej
zmene

I 148

445,-

Skutočnos t' k

3

1.l2.20l7

1 121 808,31

7o plnenia

97.68%

Zrozpočtovaných celkových príjmov I l48 445.- EUR bol skutočný príjem k3|.l2.20l7
V Sume 1 l2I 820,44 EUR, čo pľedstavuje 97'68 0á plnenie.
1. Bežnépríjmy

I 050 090,-

t 021963.s9

97.32%

Z rozpočtovaných beŽných pľíjmov | 063 290.- EUR bol skutočný príjem k 3l.12.2017 v sume
1 02| 963,59 EUR' čo predstavqe 97,32 % plnenie.
a) daňové pľíjmy

649 600.-

625 339,36

96.27 %

Výnos dane z pľíjmovpoukázaný územnej samospráve
Zpredpokladanej finančnej čiastky V Sume 415 000'- EUR zvýnosu dane zpľíjmov boli
k31.t2.2O17 poukázané finančnépľostriedky zo ŠRv Sume 42O 670.84 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101 ,37 %.

Daň z nehnutel'ností
Zrozpočtovaných l70 500,- EUR bol skutočný príjem k3|.Iz'20l7 v sume l49 036,67 EUR'
čo predstavuje plnenie na 87,41 7o plnenie. Pľíjmydane z pozemkov boli v sume 34 006'82
EUR' pľljmy dane zo stavieb boli v sume 1 14 709,89 EUR a prljmy dane z bytov boli v sume
319,96 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných I47 418.93 EUR' za nedoplatky
zminulých ľokov l617^74 EUR. K3|.|2.20l7 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 28 607.98 EUR.

Daňza psa 840,- EUR
Daíl za užívanieverejného pľiestranstva 254,- EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 885,53 EUR
Daíl za ubytovanie2 756,40 EUR
Daň za jadrové zaľiadenie 5 895'92 EUR

b) nedaňové pľíjmy:

88 670,-

88 799,59

00,1 3

1

Príjmy z podnikania az vlastníctva majetku
Z rozpoétovaných 82 450,- EUR bol skutočný príjem k 3I.12.2017 v sume 83 377 ,97 EUR, čo
je 101,13 oÁ plnenie. Uvedený pľíjempredstavuje, pľíjemzprenajatých pozemkov v Sume
555,69 EUR a príjem zprenajatých budov, priestoľov, objektov azartadení V sume 82 822,28
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatlry a platby

Administľatívne poplatky - správne poplatky:
Zrozpočtovaných 6220,- EUR bol skutočný pľíjemk31.l2.20l7 v sume 5 4II,62 EUR, čo je
87,00 oÁ plnenie.

c)

iné nedaňové príjmy:

38 770,-

31 166,07

80,39

Z

rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 38 770,- EUR' bol skutočný pľíjem vo výške
% plnenie.
pľíjmy
Medzi iné nedaňové
boli rozpočtované pľljmy z dobropisov azvratiek.

3I 166,01EUR, čo predstavuje 80,39
d) prijaté gľanty a tľansfery:

273 050,-

Z

tozpočtovaných grantov a transfeľov 273 050,276 668,57 EUR, čo predstavuje 101,33 % plnenie.

okľesný úľadTľenčínodbor

školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútľa SR
Ministeľstvo vnútľa SR
Ministerstvo vnútra SR
okresný úľadTľenčín_ odboľ ZP

I0I'33

276 668,57

EUR bol

273 588,00

1932,48
453,75
64,40

501,45
r28,49

oÁ

skutočný príjem vo výške

Dotácia na ZŠs MŠ

Matrika

REGOB
Registeľ adries
Voľby do VUC 2017
Dotácia na Životné pľostľedie

Gľanty a tľansfery boli účelovoučenéa boli pouŽité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové pľĺjmy:

77 605,-

r00 %

77 605,-

Zrozpočtovaných kapitálových príjmov 77 605,- EUR bol skutočný príjem k3l.l2.20l7
v sume 77 605,- EUR' čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z ľozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný pľíjemk 3I.l2.20l7 v sume 0,- EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Zrozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný príjem k3l.12.2017 v sume

0,_

EUR.

Gľanty a transfery
Z rozpočtovaných 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.l2.20l7 v sume

0'_

EUR, čo predstavuje

100 % plnenie.

3. Príjmovéfinančnéoperácie:

7 550,-

7 550,-

r00 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7 550,- EUR
k31.l2.z017 v sume 7 550,- EUR, čo pľedstavuje 100 0Á plnenie.
V roku 2017 boli pouŽité:

-

nevyčerpanéprostriedky zo ŠRv sume 7 550,v súlade so zákonom č.58312004 Z.z..

bol skutočný príjem

EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s pľávnou subjektivitou:
Bežné

73 200,-

14 689,72

I1I,29

oÁ

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13 200,- EUR bol skutočný príjem k31'I2.20I7 v sume
14 689,72 EUR, čo predstavuje 1 l l,29 %o plnenie.
Bežnépľíjmyrozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
14 689,72EUR

Kapitálové príjmy

Zrozpočtovaných kapitálových pľíjmov 0 EUR bol skutočný príjem k3I.12.201'7 v sume
EUR. čo predstavuje 100 oÁ plnenie.

0

Kapitálové pľíjmy rozpočtových organizácií s pľávnou subjektivitou z toho:
škola
0 EUR

Základná

3.

Rozbor čerpania výdavkov Za rok

201.7

Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene

Skutočnos t' k 3l.l2.20|7

7o čeľpania

1 026 341,-

I 033 155,88

100.66

Z ľozpočtovaných celkových výdavkov I 026 34|,- EUR bolo skutočne čeľpanék3I.l2'20l7
v sume 1 033 155.88 EUR, čo pľedstavuje 100,66 oÁ éerpanle.
1. Bežnévýdavky

423 785^-

4r2 584,47

97,36

Zrozpočtovaných beŽných výdavkov 423 785,- EUR bolo skutočne čeľpanék3I.12.2017
v sume 412 584,47 EUR. čo pľedstavuje 97,35 o/o čerpanie'
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek beŽného ľozpočtuje prílohou Záverečneho účtu'

Rozbor významných položiek bežnéhoľozpočtu:

Mzdy, Platľ' služobnépľíjmya ostatné osobné vyrovnania
Zrozpočtovaných výdavkov 95 545,- EUR bolo skutočnéčerpanie k3l.l2'2017 v sume
96 056,93 EUR, čo je l00'5 4 %o čerpanie. Patria sem mzdové pľostriedky pľacovníkov OcÚ,
matriky,ŽP.
Poistné a príspevok do poist'ovnĺ
Zrozpočtovaných výdavkov 37 553,- EUR bolo skutočne čerpanék31J220l7 vsume
40 668'90 EUR' čo je l08'30 % čerpanie.

Tovary a služby
Zrozpočtovaných výdavkov 255 050,- EUR bolo skutočne čerpanék3l.I2.2017 vsume
244 202,88 EUR, č,o je 95,75 Yo č,erpanle' Ide o prevádzkové výdavky všetkých stľedísk OcÚ,

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopľavné,rutinná a štandardná udržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluŽby.
BeŽné tľansfery

Zrozpočtovaných výdavkov 20 637,- EUR bolo skutočne čerpanék3lJ22017 vsume
18 049'31 EUR, čo predstavuje 87,46 oÁ č,erpanie.

Splácanie úľokov

ostatné platby súvisiace s úveľmi, pôžičkamia návľatnými

^
finančnými výpomocami

Zľozpočtovaných výdavkov 15 000,- EUR bolo skutočne čerpanék3l.l2.2017 v sume
13 606,45 EUR, čo pľedstavuje 90,71 oÁ č,erpanie.

2. Kapitálové ýdavky

I

4 477,95

Zrozpočtovaných kapitálových výdavkov 1,- EUR bolo skutočne čerpanék3I.12.2017
v sume 4 477,95 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek kapitálového ľozpočtuje prílohou Záveľečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového ľozpočtupatľí:
a) Nákup pozemku
Zrozpočtovaných 1,- EUR bolo skutočne vyčeľpanék 3l.I2.20I7 v Sume 1,- EUR, čo

predstavuje I00 % čerpanie.
b) Vodovodná šachta TJ
Z rozpočtovaných 0,- EUR bolo skutočne vyčerpanék 3l.I2.20l7 v sume 4 476,95 EUR.

3. Výdavkové finančnéoperácie

43 000,-

43 172,75

100,40

Zrozpoétovaných výdavkových finančných operácií 43 000,- EUR bolo skutočne čerpanie
k31.12.2017 v sume 43 172,75 EUR, čo predstavuje 100,40 Yoéerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných opeľáciíje pľílohou
Záverečneho účtu.

Z tozpočtovaných výdavkových finančných operácií 43 000'- EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočnéčerpanie k 3l .12.2017 v sume 43 172,7 5 EUR, čo predstavuje
100,40

Yo.

4. Výdavky

rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné

481 950,-

702,77

495 315,71

Zrozpočtovaných bežných výdavkov 48l 950,- EUR bolo skutočne čeľpanék3l.l2.20I7
v Sume 495 315,71 EUR, čo predstavuje 102,77 oÁ čeľpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloŽiek beŽného ľozpočtuje prílohou Záverečneho účtu.
BeŽné výdavky ľozpočtoqýchorganizácií s pľávnou subjektivitou z toho
495 315,71 EUR
Základná škola s mateľskou školou

:

Ka

77 605,-

77 605,-

100

Zľozpočtovaných kapitálových výdavkov 0'- EUR bolo skutočne čerpanék3I.l2.20I7
v Sume 7] 605,- EUR, čo pľedstavuje 100 oÁ čerpanie.

4. Pre bytolďsch odok rozpočtového hos pod

Hospodáľenie obce

toho : beŽné prĺjmy obce
beŽné príjmy

Ro

toho: beŽné výdavky obce
beŽné ýdavky

Ro

á

ľ enia

za r ok 20'l'7

Skutočnost' k 3l.12.2017 v EUR
I 021 963
t

4 689,7

412 s84,4

495

3r

5,7

128
toho

:

kapitálové pľíjmy obce
kapitálove príjmy Ro

toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové vydavky Ro

1

77 605,
0,

4 477,
77 605,

-4477

20 114.32

Vylúčeniez
Príj mové fi nančnéoperácie

7 550,00

Výdavkové finančnéoperácie

43 172,75

Rozdiel frnančných operócií

-35 622,75
1 121 909,31
I 033 155,99

PRIJMY SPOLU

VYDAVKY SPOLU
Vylúčeniez prebytku
Up raven é h osp

o

dóren ie

20114,32
o b ce

68 538,1t

Pľebytok ľozpočtuv Sume 104 160,86 EUR zistený podľa ustanovenia $ 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 58312004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách izemnej samospľávy a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov.

V zmysle ustanovenia $ 16 odsek 6 zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samospľávy ao Zmene a doplnení niektorých zákonov v Znení neskoľšíchpľedpisov
sa na účelytvoľby peňažných fondov pľi usporiadaní pľebytku rozpočtu obce podľa $ 10 ods'
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto pľebytku vylučujú:
a) nevyčerpanéprostriedky zo ŠRúoelouo uľčenéna bežnévýdavky poskytnuté
preďchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 187,96 EUR, a to na :
- cestovné v sume 87,96 EUR
- bežne výdavky na ptevádzku v sume l 5. 100,00 EUR
b) nevyčerpanépľostriedky z fondu pľevádzky, údržbya opráv podl'a ustanovenia $ 18
ods.2 zákona č.44312010 Z'z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v Sume 4 926,36 €
ktoľéje moŽné použit'vrozpočtovomľoku vsúlade sustanovením $ 8 odsek 4 a5 zákona
č.52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy ao Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov.
Zostatok finančných operácií podl'a $ 15 ods. 1 pĺsm. c) zákona č,.58312004 Z.z.
o rozpočtových pľavidlách uzemnej samosptávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskorších pľedpisov V sume - 35 622,7 5 € EUR, navľhujeme vysporiadať z:

-

rezeľvného fondu 104 l60,86

EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnútvoľbu rezervného fondu zarok2017
vo výške 68 538,1l EUR.

5.

Tvoľba a použitie prostľiedkov fondov

Rezervný fond
obec vývárarezervný fond v celkovej výške pľebytku hospodárenia príslušnéhoľozpočtového

roka. o pouŽitĺ rezervného fondu ľozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezeľvný
zs k l .1.2017
Pľíľastky- z pľebytku hospodaľenia
- ostatné príľastky
Ubytky - použitie rezervného fondu
- kĺytie schodku hospodarenia
- ostatné úbytky

Suma v €
g 371,61
68 538,11
0
0

0
0

KZk3t.r2.20t7

77 909,72

Sociálny fond
obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.I52lI994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

zs k

.2017
Pľírastky - povinný prídel I%
- ostatné prírastky
Ubytkv - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
dopravné
- ostatné úbytky

a

pouŽitie

178,54
945,33

1.1

926,42

Fond prevádzlĺy' údľžbya opráv
obec výváľa fond prevádzky, ídrŽby a opráv v zmysle ustanovenia $ 18 zákona č,.44312010
Z.z. v z.n.p.. o použitífondu prevádzky, údržbya opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútoľnýmpľedpisom na použitie fondu prevádzky,tďržby a opľáv.

zs k 1 .r.2017
Príľastlqy - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 yo nákladov na obstaranie náiomného bytu
Ubvtkv - pouŽitie fondu :

22 386,39
4 926,36

ó. Bilancia aktív a pasíY k31.12.2017

AKTIVA
Neobežný majetok spolu
z toho

3163 444,91

3 015 864,07

3 163 444,9r

3 015 864,07

:

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

obežný majetok spolu
ztoho:

229 464,t1

324 119,66

5 489,64
1372,16
32372,86
r90 229,45

15 533,01

2 r78,r0
30 561,18
275 847,37

2 459,90

2 687,96

I 348 223,94

| 352280,92

1348223,94
| 473 639,84

r 35228092

Zásoby
Zúčtovanie medzi subj ektami
Dlhodobé poh|'adávky

VS

Kľátkodobé poh l'adávky
Finančnéúčty
Poskytnuté návľatné fin' qýpomoci dlh.
Poskýnuté návratné fin. výpomoci kľát.

Casové ľozlíšenie

PASIVA
Vlastné imanie
z toho
oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväz|qĺ
z toho
Rezeľvy
Zilétovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Kľátkodobé záwäzky
Bankové úvery a výpomoci
Časovéľozlíšenie
:

7. Prehl'ad o stave a

r 452 588,9r

22762,34

2 500,00
15 r87,96
1 411 388,86
23 512,09

573 504,14

537 801,86

I

7 550,00
443 327,50

vývoji dlhu k31.l2.20t7

Stav záxäzkov k 31.12.2017
Druh záväzkov voči
dodávatel'om

- zamestnancom

- poisťovniam

_ daňovému úľadu

- štátnemu ľozpočtu

59,28

0

59,28

6 660,72
2 308.ó8

11203.41
6 660,72
2 308.ó8

0
0
0
0
0
0
0

tl203.41

0
0

0

4ss.37
96213,49

1 318 455.37

- bankám

- štátnym fondom
_ ostatné záviizky

1 318

0

96213,49

Stav úverov k 31.12.2017

BD č.l - 727
BD č.2 - 726
BD č.3 - 725
BD č.4 - 724

ŠpRs
SFRB
Šr'Rs
SFRB

319 292,31
328 341.29
416 34s,74
44t 520.00

112.44

2 413,97
2 560.52

t4 098,25

4 287,19

9 052,t5

4 344.77

9 909,91

t0

232
247
415
423

2038

692.58
037,38
132.90

2039
2043
2055

592,51

Dodržiavanie pľavidiel používania návľatných zdrojov financovania:
obec v zmysle ustanovenia $ 17 ods. 6 zákona č'58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v Z.n.p.) môŽe na plnenie
svojich úloh pľijať návratné zdľoje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekľočí607o skutočných beŽných pľíjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návľatných zdrojov financovania, vrátane úhľady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov nepľekľočív pľíslušnomrozpočtovom ľoku
25 "Á skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníŽených o
pľostriedky poskytnuté v pľíslušnomľozpočtovom roku obci z ľozpočtuiného subjektu
veľejnej spľávy' pľostľiedky poskytnuté z Euľópskej únie a iné pľostrieďky zo zahraničia
alebo pro stľi edky získané na základe o sobitného predpi su.
a

v

17 ods.6

a

Skutočnébežnépríimy z finančnéhovÝkazu FIN l-12 k 3l.12.201ó:
- skutočnébeŽné príimy obce
- skutočnébeŽne oríimv Ro
Snolu bežnénľĺimv obce a Ro k3l.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017;
- zostatok istiny z úveľovzo SFRB na obecné náiomné byty
Snolu celková suma dlhu obce k3l.l2.20t7
Do celkovei sumy sa nezapočítavaiúzáväzky:

l

9ó6 703'90
4t 473,16

008 t77'0ó

I 318 455,37

I 318 455.37

- z úverov zo SFRB obecné náiomné byty

I 318 455,37

Spolu suma lÁväzkov, ktorá sa nezapočítado celkovej sumý dlhu

r 3r8

455í7

obce

l 008

0

177.06

0"^

Zákonrlá podmienka podľa $ 17 ods.6 písm. a) zákonač:.58312004 Z.z.bola splnená.
b

17 ods.6

b

Skutočnébežnépríimy z Íinančnéhovýkazu FIN 1_12 k 3l.12.2016:
- skutočnébeŽné pľíimyobce
_ skutočnébeŽné prĺimy Ro
Soolu bežnénríimv obce a Ro k 3t.l2.2016
Bežnépľíimy obce a

Ro zníženéo:

- dotácie na prenesený výkon štátnei správy
- dotácie z MF SR
Soolu bežnéoľĺimvobce a RO znfiené k3|.l2.2ol6

96ó 703'90

41473,16

r 008 177.06
259 899,97

714,00
260 613.97

Splátky istiny a úľokovz finančnéhovýkazu FIN 1-12 k3l.12.2017

s vÝnimkou iednoľazového pľedčasnéhosplatenia:

- 821007

43172,75

- 6s1003

13 606.45

13 606,45

747 563,09

1,82

o/"

Zákomá podmienka podľa $ 17 ods.6 písm. b) zákonač,.58312004 Z.z.bola splnená.

8. Udaje o hospodáľení príspevkových

obec

nie

organizácií

je zriaďovateľom príspevkových organizácii

9. Pľehl'ad o poskytnu{ých dotáciách pľávnickým osobám
osobám - podnikateloom podl'a $ 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

a fyzickým

obec v roku 2017 poskyla dotácie v súlade so VZN č. Il2005

o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne pľospešnýchsluŽieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

TJ Spartak Hoľná Streda- bežne výdavky
SZŤP -bežne výdavky
Jednota dôchodcov -bežne výdavky
Hoke.iový klub - bežne lrydavky
Divadelný súbor DIvoCH _bežne výdavky
Centrum voľnéhočasu - bežne výdavky

9 000,00

9 000,00

432,00
450,00
3 000,00
500,00
100,10

432,00
450,00
3 000,00
500,00
100,10

K 3l.l2.20I7 boli vyúčtovanévšetky dotácie, ktoľéboli poskýnuté v súlade so VZN č. ll2005
o dotáciách.

10. Udaje o nákladoch a výnosoch podnikateloskej činnosti
obec nemá podnikateľskúčinnosť.

0
0
0
0
0
0

11. Finančnéusporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a zaloŽeným pľávnickým osobám
b) štátnemu ľozpočtu
c) štátnymfondom
d) ľozpočtom inýchobcí
e) rozpočtom VUC

V súlade s ustanovením $ 16 ods.2 zákona č.58312004 o rozpočtových pľavidlách územnej
samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoršíchpľedpisov má obec
finančne uspoľiadať svoje hospodáľenie vrátane finančných vzťahov k zľiadeným alebo
založeným pľávnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktoým poskytli finančnépľostriedky svojho rozpočtu, ďalej uspoľiadať finančnévzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, ľozpočtominých obcí a k ľozpočtom VUC.
a)

-

Finančnéusporiadanie voči zriadenÝm azaloženým pľávnickým osobám

prostľiedky zriaďovatel'a, vlastné prostľiedky Ro

ZSsMS

-

223176,11

prostriedky od ostatných subjektov verejnej spľávy

ZŠs MŠbežĺévýdavky

ZS

sMS

výdavky

kapitálové

281 138,00
77 605,00

223 176,rl

'o

0

ŠR

265 950.04
77 605,00

15 r87,96
0

Finančnéusporiadanie voči zriadeným právnickým osobám. tj. pľíspevkov.ým oľganizáciám:

obec nie je zľiaďovateľom pľíspevkovej organizácie.
Finančnéuspoľiadanie voči zaloŽeným pľávnickým osobám:

obec nemá finančnévyspoľiadanie voči zaloŽeným právnickým osobám.

b)

Finančnéusporiadanie voči štátnemu ľozpočtu:

Ministerstvo

vnútľa SR

Ministerstvo

vnútľa SR

Ministerstvo

vnútra SR

Ministerstvo

vnútra SR

oU Tľenčín-

odboľ
starostlivosti
o život.prostľed.
oU Tľenčínodboľ školstva

oU Tľenčín-

odbor školstva

c)

Dotácia na vol'by do VUC _bežné
yýdavlĺv
Dotácia na matriku _ bežnévýdavky
Dotácia registeľ adries - bežné
výdavky
Dotácia na REGoB _bežné
vÝdavky
Dotácia na životnéprostredie

Dotácia na ZŠs MŠ_ bežné
vÝdavkv
Dotácia naZŠs MŠ- kapitálové
výdavkv

501,45

501,45

0

1932,48

1932,48

0

64,40

64,40

0

453,75

453,75

0

128,49

128,49

0

281 138,00

265 950,04

t5 187,96

77 605,00

77 605,00

0

Finančnéusooriadanie voči štátn}im fondom

obec neuzatvorila v ľoku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi'
d)

Finančnéuspoľiadanie voči ľozpočtominých obcí

obec Horná Streda neposkytla ani neprijala finančnéprostľiedky z iných obcí.

e)

Finančnéusporiadanie voči ľozpočtom VÚC

obec nemá finančnévyspoľiadanie voči ľozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia pľogľamovobce _ Hodnotiaca správa k plneniu
progľamového rozpočtu

Príloha č.I Závereéného účtu.

13.

Návrh uznesenia:

obecné zastupiteľstvo obce Horná Streda schvaľuje Záverečný účetobce a celoročné
hospodáren ie bez výhĺad.

obecné zastupitel'stvo schvaľuje použitie prebytku ľozpočtovéhohospodáľenia na tvorbu
rezeľvného fondu vo výške 68 538,l1 EUR.
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontľolóra zarok2}l7

Vypracovala:
Monika Kusá

V Hoľná Streda dňa

Ľubomír Kľajňanský
starosta obce

1.3.2018

