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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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č. 89/2016.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
•
•
•
•
•
•
•
•

prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2017 obce dňa 30.03.2017 uznesenie č. 20/2017
druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2017 obce dňa 31.03.2017 uznesenie č. 21/2017
tretia zmena schválená dňa 15.05.2017 uznesením č. 22/2017
štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4/2017 obce dňa 30.06.2017 uznesenie č. 37/2017
piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2017 obce dňa 14.08.2017 uznesenie č. 38/2017
šiesta zmena schválená dňa 18.09.2017 uznesením č. 39/2017
siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.7/2017 obce dňa 30.09.2017 uznesenie č. 50/2017
ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8/2017 obce dňa 31.12.2017 uznesenie č. 5/2018
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1 237 687,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 299 999,87

738 687,00
0,00
499 000,00
1 237 687,00

742 999,87
18 000,00
539 000,00
1 299 999,87

564 110,00
673 577,00
0,00
0,00

577 272,87
722 727,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 299 999,87

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 296 330,81

99,71

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

785 140,80

105,67

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

744 187,38

104,48

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
742 999,87
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
712 266,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 264 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 293 200,02 EUR, čo predstavuje
plnenie na 111,06 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 435 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 436 640,68 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,23 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 558,16
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 422 966,51 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
116,01 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 436 640,68 EUR.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa - 518,33 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva – 40,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 13 788,35 EUR.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa a poplatok za komunálny odpad.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 568,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

32 787,55

145,28

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 258,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 904,90 EUR, čo
je 132,05 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
2 700,38 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 177,40 EUR, príjem
z prenájmu inventára v sume 27,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 11 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 397,39 EUR, čo
je 92,42 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie, stavebné konanie,
ostatné poplatky v sume 2 404,50 EUR, poplatky v sume 495,10 EUR (ochrana ŽP, relácia
MR, odpadové nádoby, cintorínsky poplatok), príjem za opatrovateľskú službu 591,00 EUR,
príjem z recyklačného fondu 254,00 EUR, príjem za znečisťovanie ovzdušia v sume 1 413,87
EUR, poplatky za MŠ v sume 3 187,50 EUR, príjem za stravné-cudzia réžia v sume 1 851,42
EUR, pokuta za porušenie predpisov v sume 200,00 EUR.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 1 400,00 EUR bol skutočný príjem v sume 6 069,74 EUR, čo je 433,55 %.
Ide o úroky z bežných účtov v sume 2 092,73 EUR a termínovaných vkladov v sume 3 977,01
EUR.
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 660,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 415,52 EUR, čo predstavuje 326,23 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem za odvody zo stávkových hier a videohier v sume
1 699,71 EUR, príjem z dobropisov za el. energiu v sume 969,58 EUR, z vratiek poistného ZP
v sume 1 542,79 EUR , refundácia odmeny skladníka CO v sume 60,00 EUR, z náhrad
poistného plnenia v sume 1 127,44 EUR a náhrad priestupkového konania v sume 16,00 EUR.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 165,87 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 165,87
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MDV a RR SR
MDV a RR SR
Okresný úrad
Min.vnútra SR
Min.vnútra SR
Okresný úrad
Okresný úrad ŽP
ÚPSVR ESF EÚ 85%
ÚPSVR ESF ŠR 15%
Nadácia Pontis MOBIS

Suma v EUR
941,16
43,72
2 556,00
333,96
46,80
616,35
94,57
453,31
80,00
3 000,00
8 165,87

Účel
Spoločný stav.úrad-stavebný poriadok
Spoločný stav.úrad-pozemné komunikácie
Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do VÚC 2017
Ochrana životného prostredia
Šanca na zamestnanie
Šanca na zamestnanie
Príspevok – 100.výročie DHZ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
18 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

23 950,00

133,05

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja miestnych kábelových rozvodov – kábelová televízia bol vo výške 5 950,00
EUR.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Nadácia Kia Motors Slovakia
Nadácia Kia Motors Slovakia

Suma v EUR
Účel
16 924,00 Amfiteáter - výstavba
1 076,00 Informačná vitrína - cyklotrasa
18 000,00

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
539 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

487 240,01

90,39

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 90/2016 zo dňa 12.12.2016 a č. 22/2017 zo dňa 15.5.2017
bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 509 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie
v sume 456 794,66 EUR (splátky - výstavba kostola v sume 111 624,32 EUR, rekonštrukcia
kaštieľa v sume 39 920,04 EUR, výstavba amfiteátra v sume 5 000,00 EUR a prístavba a
rekonštukcia MŠ v sume 300 250,30 EUR).
V roku 2017 boli použité:
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na rekonštrukciu MŠ v sume 30 000,00 EUR
zostatok prostriedkov sociálneho fondu - 445,35 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 299 999,87

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 080 719,02

83,13

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
577 272,87

480 447,09

83,22

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 185 605,23 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
176 265,34 EUR, čo je 94,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy a Školskej jedálne, Opatrovateľskej služby, pracovníkov ÚPSVR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 72 122,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
65 490,68 EUR, čo je 90,80 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 283 030,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
204 321,57 EUR, čo je 72,19 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, telefónne
a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové
stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy a učebné pomôcky, pracovné odevy, obuv, palivá,
dopravné, poistenie majetku a dopravných prostriedkov, rutinná a štandardná údržba strojov,
budov, ciest, výpočtovej techniky, likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, náklady na
spoločenské akcie, školenia, verejné obstarávanie, tlač časopisu, advokátské služby, príspevok na
stravovanie pracovníkom, starobným dôchodcom, do sociálneho fondu, odmeny zástupcu
starostu, poslancov, členov komisií, odmeny za práce - dohody, reprezentačné, audit, posudky k
pozemkom a geom.plány, posudky k opatr.službe, zrážková daň, koncesionársky poplatok,
doména a webhosting iné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 36 514,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
34 369,50 EUR, čo predstavuje 94,12 % čerpanie.
Ide o členské príspevky MAS TD, Región Beskydy, RZ MOHP, ZO MTD, RVC, ZMOS,
OOCR Malá Fatra, rodičom narodených detí, spoločným úradom – stavebý poriadok, pozemné
komunikácie, opatrovateľská služba, vedenie účtovníctva SÚ, dotácia OŠK, príspevok starším
občanom, dočasná PN.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
722 727,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

600 271,93

83,05

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
•

prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v sume 334 308,95 €

•

protipožiarna stena v areáli Materskej školy v sume 1 142,61 €

•

výstavba amfiteátra v sume 45 394,68 €

•

osvetlenie cyklotrasy v sume 1 803,40 €

•

miestnosť pre kábelovú televíziu v budove OÚ v sume 1 767,36 €

•

zakúpená traktorová kosačka v sume 3 725,- €

•

zariadenie školskej jedálne v celkovej sume 12 026,60 €

•

snehové reťaze na traktor v sume 1 545,82 €

•

stan s potlačou v sume 1 389,55 €

•

sklopné terče s časomierou pre DHZ v sume 2 432,20 €

•

informačnú vitrínu pre cyklotrasu v sume 1 339,20 €

•

noteboock do ŠJ v sume 672,20 €

•

rekonštrukcia kaštieľa súp.č.3 v sume 80 920,04 EUR

•

výstavba nového kostola (splátky) v sume 111 624,32 EUR

•

MK Poľná – chodník – výškopis a polohopis k PD vsume 180,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania

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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie zo schodku
Upravený 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

785 140,80
480 447,09
304 693,71
23 950,00
600 271,93
-576 321,93
-271 628,22
371,28
-271 999,50
487 240,01
0,00
487 240,01
1 296 330,81
1 080 719,02
215 611,79
371,28
215 240,51

Schodok rozpočtu v sume 271 628,22 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 o nevyčerpané prostriedky zo SF v
v sume 371,28 EUR bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
271 999,50 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a)nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
371,28 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 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.
Zostatok finančných operácií v sume 487 240,01 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 271 999,50 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 215 240,51 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

215 240,51 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
215 240,51 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. 90/2016 zo dňa 12.12. 2016
• splátka kostol
• obstaranie amfiteáter
• prístavba a rekonštrukcia MŠ
- uznesenie č. 22/2017 zo dňa 15.05.2017
- rekonštrukcia kaštieľ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
599 697,75
38 000,87
0,00
111 624,32
0,00
111 624,32
5 000,00
300 250,30
39 920,04
0,00
0,00
295 528,28

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.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
- povinný prídel - 0,50 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky - občerstvenie
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
445,35
1 514,00
756,92
0,00
511,70
1 125,00
0,00
708,29
371,28

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
6 442 481,35
5 531 599,53

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 415 075,97
5 772 275,16

0,00
5 377 895,62
153 703,91
909 915,50

0,00
5 618 571,25
153 703,91
640 599,72

5 736,52
0,00
0,00
2 958,19
901 220,79
0,00
0,00
966,32

3 169,57
0,00
0,00
7 406,16
630 023,99
0,00
0,00
2 201,09

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 442 481,35
2 420 189,68

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 415 075,97
2 602 898,73

0,00
0,00
2 420 189,68
404 533,91

0,00
0,00
2 602 898,73
269 159,39

6 458,00
30 000,00
445,35
367 630,56
0,00
3 617 757,76

6 458,00
0,00
371,28
262 330,11
0,00
3 543 017,85

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

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
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

115 604,12

114 596,46

1 007,66

12 510,06
9 301,15
1 734,93
0,00
0,00
0,00
123 551,13

12 510,06
9 301,15
1 734,93
0,00
0,00
0,00
123 551,13

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

262 701,39

2 612 693,73

1 007,66

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 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-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Obecný športový klub Nededza – bežné
výdavky

18 400,00

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-4-

18 400,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

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:
organizácie.
– Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
-

Obec nemá založené právnické organizácie.

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-

MDV a RR
SR
MDV a RR
SR
Okresný
úrad
Min.vnútra
SR
Min.vnútra
SR
Okresný
úrad
Okresný
úrad ŽP
ÚPSVR
ESF EÚ
85%
ÚPSVR
ESF ŠR
15%
Nadácia
Pontis
MOBIS
Nadácia Kia
Motors
Slovakia
Nadácia Kia
Motors
Slovakia

Spoločný stav.úrad-stav.poriadok

941,16

941,16

0,00

43,72

43,72

0,00

2 556,00

2 556,00

0,00

333,96

333,96

0,00

46,80

46,80

0,00

616,35

616,35

0,00

94,57

94,57

0,00

Šanca na zamestnanie

453,31

453,31

0,00

Šanca na zamestnanie

80,00

80,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

16 924,00

16 924,00

0,00

1 076,00

1 076,00

0,00

Spoločný stav.úrad-poz.komunikácie
Príspevok na výchovu a vzdel.MŠ
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do VÚC 2017
Ochrana životného prostredia

Príspevok – 100.výročie DHZ
Amfietáter - výstavba
Informačná vitrína - cyklotrasa

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
- Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

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 )

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-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

Uznesenieč. 24/2018 zo dňa 11.6.2018:
Obecné zaatupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného
účtu obce Nededza za rok 2017

Uznesenie č. 25/2018 zo dňa 11.6.2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

Uznesenie č. 26/2018 zo dňa 11.6.2018:

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume
271.628,22 EUR upravený o nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 371,28 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

Uznesenie č. 27/2018 zo dňa 11.6.2018:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie
upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a zvyšok finančných operácií v sume
215.240,51 EUR zisteného podľa ustanovenia § 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, na :

- tvorba rezervného fondu 215.240,51 EUR.

