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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2016 uznesením č.
190/13/2016 ako vyrovnaný.
Rozpočet bol v priebehu roka 2017 upravovaný trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 19. 06. 2017 uznesením č. 245/16/2017
- druhá zmena schválená dňa 19. 09. 2017 uznesením č. 269/18/2017
- tretia zmena schválená dňa 07. 12. 2017 uznesením č. 300/20/2017
Plnenie rozpočtu obce za rok 2017

Text
Bežné príjmy (bez ŠJ)
Bežné výdavky obce (bez ŠJ)
bežné výdavky ZŠ (bez ŠJ)
Spolu bežné výdavky
Výsledok hospodárenie bežný
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky ZŠ
Spolu kapitál výdavky
Výsledok hospodárenie kapitálový
Výsledok hosp. z bež a kap hosp.
Príjmy finančných operácií obce
Výdavky finančných operácií obce
Výsledok hospodárenia finančné operácie
Výsledok hosp. vrátane fondových operácií (bez ŠJ)

Skutočnosť
2016
979 898,84
359 110,28
514 145,29
873 255,57
106 643,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 643,27
83 250,73
18 899,47

Schválený
rozpočet 2017
976 017,00
441 202,00
519 954,00
961 156,00
14 861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 861,00
0,00
14 861,00

Rozpočet po
zmenách 2017
1 003 939,00
469 868,00
524 169,00
994 037,00
9 902,00
0,00
153 075,00
0,00
153 075,00
- 153 075,00
- 143 173,00
170 964,00
14 861,00

Skutočnosť 2017
1 016 033,67
385 974,40
524 422,76
910 397,16
105 636,51
7,00
98 622,12
0,00
98 622,12
- 98 615,12
7 021,39
170 982,15
14 861,46

64 351,26
170 994,53

- 14 861,00

156 103,00

156 120,69

0,00

- 12 930,00

163 142,08

2.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
1 174 903,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 187 022,82

101,03 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 174 903,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 187 022,82 EUR, čo predstavuje 101,03% plnenie.
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a) Bežné príjmy obce a rozpočtovej organizácie:

Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
1 003 939,00
1 016 033,67
101,20%
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 003 939,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 016 033,67 EUR, čo predstavuje 101,20% plnenie.
a1) daňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
456 512,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

458 260,97

100,38 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 425 755,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 430 621,46 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,14 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 785,29 EUR,
čo predstavuje plnenie na 106,54 %.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 630,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 126,00 %.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 6 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 998,60 EUR, čo
predstavuje plnenie na 16,37 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 296,30 EUR, čo
predstavuje plnenie na 148,15 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 11 957,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 929,32 EUR,
čo predstavuje plnenie na 108,13 %.
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a2) nedaňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
56 532,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

63 019,04

111,47 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 28 475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 28 091,97 EUR,
čo je 98,65% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 27 925,98 EUR, príjem z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení v sume 164,99 EUR a príjem z prenajatých pozemkov v sume 1,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 665,00 EUR, čo
je 111,00% plnenie.
Pokuty a penále:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50,00 EUR, čo je
0,00% plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 26 557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 33 211,98 EUR,
čo je 125,06% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja výrobkov a služieb,
poplatky za školné MŠ, ŠKD a opatrovateľskú službu, poplatky za stočné, poplatky za
hlásenie v miestnom rozhlase a poplatky za stravné.
Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,09 EUR, čo je
0,00% plnenie.

a3) iné nedaňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 858,17

0,00 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 858,17 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.
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a4) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných transferov 490 895,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 490 895,49
EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Poskytovateľ transferu

Obec:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

15 943,42

15 943,42

0,00

Transfer - VOĽBY
Transfer - REGOB
Transfer - Register adries
Transfer - MŠ- predškolská výchova
Transfer - § 54
Transfer - stravné HN
Transfer - školské potreby HN
Dotácia DPO SR

808,55
403,59
152,40
2 501,00
6 811,82
1 900,86
365,20
3 000,00

808,55
403,59
152,40
2 501,00
6 811,82
1 900,86
365,20
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Základná škola Kračúnovce (RO):

474 952,07

462 022,07

12 930,00

Transfer - ZŠ - BT – normatívne
prostriedky
Transfer - ZŠ - sociálne
znevýhodnené prostredie
Transfer - ZŠ - dopravné
Transfer - ZŠ - škola v prírode
Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz
Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer - ZŠ - učebnice (prvouka)
Vratka ZP - ZŠ - zamestnávateľ –
prenesené kompetencie

431 706,00

418 776,00

12 930,00

1 387,00

1 387,00

0,00

19 964,00
5 250,00
5 250,00
8 576,00
129,00
2 690,07

19 964,00
5 250,00
5 250,00
8 576,00
129,00
2 690,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPOLU Obec + Základná škola

490 895,49

477 965,49

12 930,00

17,20

17,20

0,00

+
Transfer - ZŠ - dopravné z roku 2016

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
b1) Kapitálové príjmy obce:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7,00

0,00 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 7,00 EUR,
čo predstavuje 0,00% plnenie. Kapitálové príjmy tvorí príjem z predaja pozemku.
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b2) Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie – Základná škola:
Základná škola v roku 2017 neeviduje žiadne kapitálové príjmy.
c1) Príjmové finančné operácie obce:
Príjmové finančné operácie tvoria prostriedky rezervného fondu.
c2) Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie – Základná škola:
Základná škola v roku 2017 neeviduje žiadne príjmové finančné operácie.

3.) Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
1 161 973,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 023 880,74

88,12 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 161 973,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 1 023 880,74 EUR, čo predstavuje 88,12% čerpanie.
a1) Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
469 868,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

385 974,40

82,15 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 469 868,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 385 974,40 EUR, čo predstavuje 82,15% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 (41) - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 127 664,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
122 105,63 EUR, čo je 95,65% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy a jej školskej jedálne a mzdy opatrovateliek.
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620 (41) - Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 46 135,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
44 769,37 EUR, čo je 97,04% čerpanie.
630 (41) - Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 237 264,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
164 664,97 EUR, čo je 69,40% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
za nájom a ostatné tovary a služby a tiež sa jedná o prevádzkové výdavky Materskej školy
a jej školskej jedálne.
V tejto kapitole sú aj niektoré výdavky školskej jedálne Základnej školy a Školského klubu
detí, ktoré obec uhradila rovno z obecného účtu, v opačnom prípade by sa jednalo o originálne
kompetencie, ktoré by obec previedla škole, na úhradu daných výdavkov.
640 (41) – Členské príspevky a nemocenské dávky
Z rozpočtovaných výdavkov 38 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
34 330,01 EUR, čo je 88,71% čerpanie. Ide o členské príspevky a príspevky TJ, DHZ,
cirkvám a dôchodcom.
650 (41) - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 4 162,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
4 161,90 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie. Jedná sa o splácanie úrokov z úveru zo
ŠFRB.
(111) - Čerpanie bežných transferov
Z rozpočtovaných výdavkov 15 943,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
15 943,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
a2) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
524 169,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

524 422,76

100,05 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 524 169,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 524 422,76 EUR, čo predstavuje 100,05% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
PRENESENÉ KOMPETENCIE - rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 (111) - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 280 569,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
280 568,18 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
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620 (111) - Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 97 421,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
97 421,45 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
630 (111) - Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 63 077,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
63 076,85 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
640 (41) – Členské príspevky a nemocenské dávky, dopravné žiakov
Z rozpočtovaných výdavkov 20 972,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
20 972,79 EUR, čo je 100,00% čerpanie.
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE:
Z rozpočtovaných výdavkov 62 130,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
62 383,49 EUR, čo je 100,41% čerpanie.

b1) Kapitálové výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
153 075,00

Skutočnosť k 31.12.2017

98 622,12

% čerpania

64,43 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 153 075,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 98 622,12 EUR, čo predstavuje 64,43% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia KSB
Z rozpočtovaných 104 275,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 97 622,12
EUR, čo predstavuje 93,62% čerpanie.

b2) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola
Základná škola v roku 2017 neeviduje žiadne kapitálové výdavky.
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c1) Výdavkové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
14 861,00

Skutočnosť k 31.12.2017

14 861,46

% čerpania

100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 861,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 14 861,46 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istiny z úveru zo ŠFRB.
c2) Výdavkové finančné operácie rozpočtovej organizácie – Základná škola
Základná škola v roku 2017 neeviduje žiadne výdavkové finančné operácie.

4.) Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017:
Obec Kračúnovce vykázala za rok 2017 VH z bežného a kapitálového hospodárenia ako
prebytok v sume 7 021,39 €.
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 v prípade obce Kračúnovce:
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prebytok vo výške 7 021,39 € je už po
vylúčení týchto prostriedkov.
Prebytok rozpočtu v sume 7 021,39 € 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 predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu za rok 2017.

5.) Finančné operácie a stav na bankových účtoch k 31. 12. 2017
Príjmy finančných operácií
- prevod prostriedkov z RF

170 982,15 €
170 982,15 €

Výdavky finančných operácií
14 861,46 €
z toho: - splátka úveru zo ŠFRB
14 861,46 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výsledok finančných operácií
156 120,69 €
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Po započítaní finančných operácií, ktoré sa nezahŕňajú do prebytku hospodárenia, ale
ovplyvňujú pohyb a stav peňažných prostriedkov obce je zostatok na bežných bankových
účtoch k 31.12.2017 nasledovný:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11.

Názov účtu

Číslo účtu

VÚB - OcÚ
VÚB-ŠKOLA MŠ
PRIMA - dotačný
TERM vklad
VÚB (271...) - RF
VÚB (272...) - FO
CVČ
Nevyčerpané prostriedky BT-ZŠ
SPOLU OcU
DEPOZIT
SPOLU
Účet DHZ
SPOLU (OcU + DHZ)
Účet ZŠ
Pokladňa CVČ
SPOLU
(OcU+DHZ+ZŠ+pokl.CVČ)
Účet -MŠ ŠJ
SPLOLU (s depozit., bez ŠJ)
SPOLU (s depozit., so ŠJ)

2625-522/0200
1640908353/0200
3600064001/5600
2281091998/0200
2718579057/0200
2723884654/0200
5049263306/0900
prevod medzi účtami
3600061003/5600
3306731053/0200

1676276351/0200

Zostatok k
31. 12. 2016 €
11 114,93
477,29
156 930,46
894,02
2,40
1 375,83
116,67
170 911,60
48 675,30
219 586,90
53,35
170 964,95
27,65
1,93
170 994,53

Zostatok k
31. 12. 2017 €
20 354,03
546,41
54 608,92
0,00
70 967,00
3 721,81
0,00
12 930,00
163 128,17
51 552,30
214 680,47
0,00
163 128,17
13,91
0,00
163 142,08

161,17
219 640,25
219 801,42

178,78
214 680,47
214 859,25

6. ) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
č. r.
A

B

TEXT
Aktíva (A + B + C)
v tom: neobežný majetok
z toho: stavby
pozemky
stroje, prístroje
DDHM
nedokončené
investície
akcie VVS
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Zúčtovanie zostatku ZŠ (355)

C

Náklady budúcich období

č. r.

€

3 786 077,93
3 548 224,77 A
3 235 988,26 B
59 386,98
19 598,24
8 765,82
5 000,00
219 485,47
237 783,16
177,24
22 732,76
214 859,25
13,91
70,00 C

Text
Vlastné imanie (pasíva A + B + C)
v tom: vlastné imanie
Záväzky
v tom: dlhodobé záväzky
z toho: účet 479 – ŠFRB

krátkodobé záväzky
z toho: účet 379 – ŠFRB
dodávatelia
mzdy + odvody za
12/2017 (325)
daň (342)
Preddavky (ŠJ)
zúčt.medzi subjekt. VS (357)
Výnosy budúcich období

€
3 786 077,93
836 364,14
475 096,46
387 403,44
387 403,44

74 763,02
14 991,51
7 993,76
51 552,30
0,00
225,45
12 930,00
2 474 617,33
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7.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- ŠFRB
- ostatné záväzky a prijaté preddavky
(325 + 324)
- Zúčtovanie transferov (357)-BT ZŠ
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

7 993,76
402 394,95

7 993,76
402 394,95

51 777,75

51 777,75

12 930,00
475 096,46

12 930,00
475 096,46

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2017
Obec neeviduje k 31.12.2017 záväzok z titulu návratných bankových úverov, iných
finančných výpomoci a pôžičiek.

Prehľad o stave záväzku voči ŠFRB k 31.12.2017
Obec eviduje záväzok z titulu úveru zo ŠFRB:
- čerpanie úveru zo ŠFRB: zostatok z roku 2016 vo výške 417 256,41 €. Splátky k 31.
12. 2017 vo výške 14 861,46 €.
 Zostatok k 31. 12. 2017 vo výške 402 394,95 €

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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

Suma v EUR
979 898,84
0,00
979 898,84

402 394,95

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
979 898,84

Zostatok istiny k 31.12.2017
0,00

402 394,95
402 394,95

402 394,95
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)
0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

Suma v EUR
979 898,84
979 898,84
473 399,84

473 399,84
506 499,00
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- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017
19 023,36

14 861,46

4 161,90
19 023,36

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016
506 499,00

§ 17 ods.6 písm. b)
3,76 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 neposkytla žiadne dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

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

11.) Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
a) Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým
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-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (= originálne kompetencie)
Rozpočtová organizácia

ZŠ Kračúnovce

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-262 397,40

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-362 383,49

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-413,91

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR (= prenesené kompetencie)

Rozpočtová organizácia
ZŠ Kračúnovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2474 969,27

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3462 039,27

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-412 930,00

Suma vo výške 12 930,00 € predstavuje nespotrebované normatívne prostriedky, ktoré boli
vyčerpané do 31. 03. 2018.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu, transferu:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-215 943,42

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-315 943,42

Transfer - VOĽBY
Transfer - REGOB
Transfer - Register adries
Transfer - MŠ- predškolská výchova
Transfer - § 54
Transfer - stravné HN
Transfer - školské potreby HN
Dotácia DPO SR

808,55
403,59
152,40
2 501,00
6 811,82
1 900,86
365,20
3 000,00

808,55
403,59
152,40
2 501,00
6 811,82
1 900,86
365,20
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Základná škola Kračúnovce (RO):

474 969,27

462 039,27

12 930,00

Transfer - ZŠ - BT – normatívne prostriedky
Transfer - ZŠ - sociálne znevýhodnené prostredie
Transfer - ZŠ - dopravné
Transfer - ZŠ - dopravné z roku 2016
Transfer - ZŠ - škola v prírode
Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz
Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer - ZŠ - učebnice (prvouka)
Vratka ZP - ZŠ - zamestnávateľ – prenesené komp.

431 706,00
1 387,00
19 964,00
17,20
5 250,00
5 250,00
8 576,00
129,00
2 690,07

418 776,00
1 387,00
19 964,00
17,20
5 250,00
5 250,00
8 576,00
129,00
2 690,07

12 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPOLU Obec + Základná škola

490 912,69

477 982,69

12 930,00

-1Obec:

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-40,00

Všetky vyššie uvedené prostriedky boli poskytnuté a použité na bežné výdavky.
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12.) Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového za rok 2017 je 7 021,39 €.
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch, ktorý tvorí prebytok hospodárenia
vo výške 163 306,95 € tvoria prostriedky rezervného fondu z predchádzajúcich rokov a
prebytok na bankových účtoch roku 2017.
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 bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 930,00 €, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 930,00 €
b) 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 3 721,81 €
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 178,78 €

Kračúnovce 04. 05. 2018
Schválené uzn. č.

dňa:

Vypracovala: Bc. Adriana Kendrová, DiS.
František Mašlej
starosta obce
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