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]. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 5 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.55/2016
Rozpočet bol zmenený dva krát: .

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 81/2017- úprava k 30.09.2017
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 99/2017- úprava k 31.12.2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

Skutočné % plnenia
Rozpočet Rozpočet plnenie príjmov/ príjmov/

po zmenách čerpanie výdavkov % čerpania
k 31.12.2017 výdavkov

Príjmy celkom 180 800 368 400 368 237,16 99,96
ztoho :

Bežné príjmy 180 800 211 150 210 986,71 99,92
Kapitálové príjmy

„
0 149 3 87 149 3 87 100

Finančné príjmy o 7 863 7 863,45 100
Výdavky celkom 180 800 360 221 358 750,51 99,59
ztoho :

Bežné výdavky 180 800 200 721 199 250,06 99,27
Kapitálové Výdavky 0 159 500 159 500,45 100
Finančné výdavky O 0 0 0



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2017 po poslednej zmene

368 400 368 237,16 99,96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 368 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 V sume
368 237,16 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2017 po poslednej zmene

211 150 210 986,71 99,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 211 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 V sume
210 986,71 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2017 po poslednej zmene

158172 158172,07 100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky V sume 139 721 EUR 2 výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 139 720,96 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností
_,

Z rozpočtovaných 18 451 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 V sume 18 451,11 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli V sume 7 451,28 EUR, dane zo stavieb boli V sume
3 210,80 EUR a dane z bytov boli V sume 35,80 EUR.
Daň za psa - príjmy boli v sume 785,65 EUR.
Poplatok za komunálny odpad — príjmy boli V sume 6 967,58 EUR.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2017 po poslednej zmene

42 046 41 883,87 99,61

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 V sume 210 EUR, čo je 100 %
plnenie. Uvedený príj em predstavuje príj em z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, za vodné-stočne', MR, školné MŠ, za stravné.
Z rozpočtovaných 41 836 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 41 673,87 EUR, čo je
99,61 % plnenie.



c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

822

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

821,98 100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 822 EUR, bol skutočný prijem k 31.12.2017
v sume 821,98 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové prijmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek..

d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene

10 110

% plnenia

10 108,79 99,99

Z rozpočtovaných grantov atransferov 10 110 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 108,79
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v EUR

OU školstva Dotácia na predškolskú výchovu 1 033,00

MV SR Dotácia na voľby 712,45

MCDaPK Dotácia na pozemné komunikácie 20,26

MZP Dotácia na životné prostredie 45,20
MV SR Dotácia na evidenciu obyvateľov 39

MV SR. Dotácia— register obyvateľov 154,77

DHO Ba Dotácia materiálno-technické vybavenie 3 000,00
DHZ

Slovenská Dotácia — výsadba stromoradia s kamenným 4 934,11
aäntúra ZP chodníkom
Granty a transfery, ktoré boli účelovo učené - boli použité v súlade s ich účelom.

0d ostatných subjektov poskytnuté transfery vo výške 170Eur — dotácie bez určenia účelu boli
použité na bežné výdavky.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

149 387

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

149 387 100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 149 387 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
149 387 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

Environmentálny fond 149 387,00
a PZ
MS obnova obalovej konštrukcie



3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2017 po poslednej zmene

7 863 7 863,45 100
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7 863 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 7 863,45 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 81/2017 zo dňa 29.06.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 7 863 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7 863,45 EUR.
1*'1jem jednotli-v'ych rozpočtovýeh položiekje príkřnou- Záverečného účtů.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
2017 po poslednej zmene

360 221 358 750,51 99,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 360 221 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 358 750,51 EUR, čo predstavuje 99,59 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
2017 po poslednej zmene

200 721 199 250,06 99,27

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 200 721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
199 250,06 EUR, čo predstavuje 99,27 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobně vyrovnania
Z rozpočtovaných 62 061 EUR bolo skutočnécerpanie k 31.12.2017 v sume 61 682,37 EUR, čo
je 99,"39%Ccrpunic. ratna sem mzdové prostriedky pracovníkov GcU, materskej školy, dotácia
na predškolskú výchovu, evidenciu obyvateľov, zabezpečenie volieb.

Poistné :\ príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 499 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 23 252,53 EUR, čo
je 98,95 % čerpanie. Patrí sem zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie,
poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a pnspevok do doplnkových
dôchodkových poistovní za pracovníkov UCU a materskej škoiy.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 112 761 EUR bolo skutočne čerpanék 31. 12.2017 v sume 111 918,81 EUR,
čo je 99,25 %čerpanie. Ide o prevadzkové výdavky OcÚ, MŠ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba budov, verejného osvetlenia, údržba ciest, výdavky na
požiarnu ochranu, odvoz TKO, výdavky na vodovod, kanalizáciu a ostatné tovary, služby.



Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 V sume 2 396,35 EUR, čo
predstavuje ??,8'5 % čerpanie. Íd'e otransfery na Spoločný úrad, transfery vrámci verejnej
správy, transfery na členské a transfery na nemocenské dávky.

2) KapitálovéVýdavky :

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
2017 po poslednej zmene

159 500 159 500,45 100
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 159 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
159 500,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Zaradenie do majetku : Materská škola — obalová konštrukcia a zmena PZ 158 000,45 EUR
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu Požiarnej zbrojnice l 500 EUR.

3)Výdavkové finančné operácie:
Neboli rozpočtované.
Cerpanie jednotlivých rozpočtových položiek je prilohou Záverečného účtu.

4.Prebyt0k/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenieobce Skutočnosťk 31.12.2017

Bežné príjmy spolu 210 986,71

Bežné výdavky spolu 199 250,06

Bežný rozpočet " l 1 736,65
Kapitálové prijmy spolu 149 387,00

Kapitálové výdavky spolu 159 500,45

Kapitálový rozpočet -10 1 13,45
Prebytokok bežného a kapitálového rowočtu 1 623,20
Vylúčenie zprebytku 0
Upravenýprebytok bežného tl kapitálového rozpočtu 0
Príjmy z finančných operácií 7 863,45
Výdavky z finančných operácií O

Rozdielfinančných operácii 7 863,45
PRIJMY SPOLU 368 237,16
VYDAVKY SPOLU 358 750,51
Hospodárenie obce 9 486,65

Prebytok rozpočtu vo výške 1 623,20 EUR zistený podľa ustanovenia 5 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:
- tvorbu rezervného fondu 1 623,20 EUR



Zostatok finančných operácií v výške 7 863,45 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 9 486,65 EUR.

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

Rezervný fond
Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia 5 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR
ZSk 1.1.2017 16 383,59
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 4 542,15

rozpočtový rok
Ubytky - použitie rezervného fondu 7 863,45
KZk31.12.2017 13 062,29

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu uwvuje kolektívna zmluva — zabezpečuje ZO Valaliky.
Sociálny fond Suma v EUR

Prírastky - povinný prídel 665,45
Ubytky - stravovanie 190,50

- ostatné úbytky 150

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T i v A

ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR
" 340 583336. * ý? " 4767719633

Neobezny majetok spolu
* V

V

316 321,64
7

449 667,53
7 „

ztoho :

Dlhodobý nehmotný majetok 2 685,56 0

Dlhodobý hmotný majetok 313 636,08 449 667,53

Dlhodobý finančný majetok 0 O

Obežný majetok spolu 23 703,82 26 239,82
ztoho :

Zásoby 0 0

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 124,44

Dlhodobé pohľadávky 0 O



Krátkodobé pohľadávky 2 748,08 3 566,44
Finančné účty 20 955,74 22 548,94

Poskytnuté návratné fm. výpomoci dlh. 0 O

Poskytnuté návratné fm, výpomoci krát. 0 0

_Casové rozlíšenie 556,90 289,48

P A s iv A

Názov ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR
' ' ' " ŽÉOYSŠZŠŠÍV_" 75:W - . „85 *; ii "

Vlastné imanie 130 834,25
ztoho :

Oceňovacie rozdiely O 0

Fondy O 0

Výsledok hospodárenia 130 834,25 138 129,06

Záväzky 9 295,81 12 009,21

ztoho :

Rezervy 400 l 690
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1,83 0

Dlhodobé záväzky 0 0

Krátkodobé záväzky 8 893,98 10 319,21

Bankové úvery a výpomoci 0 0

Časové rozlíšenie 200 452,30 326 058,56

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku Záväzky celkom ztoho v lehote ztoho po lehote

k 31_12_2017 v EUR splatnosti splatnosti
Druh záväzkov voči:

— dodávateľom 2 051,81 2 051,81 0
— zamestnancom 4 588,61 4 588,61 0
— poisťovniam 2 876,45 2 876,45 0
- daňovému úradu 772,37 772,37 0
- ostamé záväzky 29,97 29,97 0



8. Hospodárenie príspevkovýchorganizácii
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii .

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa 5 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

Vsúlade sustanovením € 16 ods.2 zákona č.583/2004 orozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov kzriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom aprávnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné Vzťahyk 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 rozpočtovú organizáciu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť Suma Suma skutočne Rozdiel

poskytnutých použitých (stĺ.3 - stÍ.4
finančných finančných )
prostriedkov prostriedkov

- 1 - - 3 - - 4 -
- 5 -

OU školstva Dotácia na predškolskú výchovu BV 1 033,00 1 033,00 0

MV SR Dotácia na voľby BV 712,45 687,22 25,23
MCDaPK Dotácia na pozemné komunikácie 20,26 20,26

0BV

MZP Dotácia na životné prostredie BV 65,20 65,20 0

MV SR Dotácia- f'(á elvideneiu Wyateľvv 154,77 1—5 ,77-
O

BV

MV SR Dotácia — register obyvateľov 39 39 0
DHO BA Dotácia materiálne-technické 3 000,00 3 000,00

0
vybavenie DHZ

10



Zostatok finančných prostriedkov poskytnutých na voľby-bežné výdavky boli vrátené do

štátneho rozpočtu,

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviest" Suma Suma skutočne Rozdiel '
poskytnutých použitých (stl.3 - stl.4
finančných finančných )
prostriedkov prostriedkov

- l - - 3 - - 4 -
- 5 _

Environm. fond Dotácia _ výsadba stromoradia 4 934,11 4 934,11
Slovenská s kamenným chodníkom

O

agentúra ŽP
Environmentálny Dotácia —MS obnova obalovej 149 387,00 149 387,00 0
fond konštr. a PZ

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel
finančných prostriedkov použitých finančných

prostriedkov
Obec Bidovce 1 583,68 1 459,24 124,44

Mesto Košice 630 630 O

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
,

Obec nemala poskytnutú dotáciu z rozpočtu VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa kplneniu
programového
Obec podľa & 4

rozpočtu
odst. 5 zákona 583/2004 Z.z.

programovej štruktúry.
zostavuje apredkladá rozpočet obce bez
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