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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 02.12.2016 uznesením č. 25/2016
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neporadza je starosta obce
oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Starosta obce je oprávnený povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného
v rozpočte obce, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných
výdavkov v sume max. 1 700 € v jednom prípade.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 15.01.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2017
- druhá zmena schválená dňa 03.03.2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 - uznesenie
OZ č. 7/2017
- tretia zmena schválená dňa 03.04.2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 – uznesenie
OZ č. 14/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 04.04.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2017
- piata zmena schválená dňa 02.05.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5/2017
- šiesta zmena schválená dňa 01.06.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6/2017
- siedma zmena schválená dňa 05.06.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.
7/2017
- ôsma zmena schválená dňa 03.07.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 8/2017
- deviata zmena schválená dňa 02.08.2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017 – uznesenie
OZ č. 30/2017
- desiata zmena schválená dňa 05.08.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.
10/2017
- jedenásta zmena schválená dňa 05.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 11/2017 –
uznesenie OZ 33/2017
- dvanásta zmena schválená dňa 06.09.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.
12/2017
- trinásta zmena schválená dňa 02.11.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.
13/2017
- štrnásta zmena schválená dňa 05.12.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.
14/2017
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Rozpočet obce k 31.12.2017

298 760

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
361 425

298 760
0
0
298 760

342 695
350
18 380
361 425

270 034
8 100
20 626
0

304 094
36 608
20 723
0

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
361 425

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

361 063,41

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 361 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 361 063,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
342 695

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

342 648,41

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 342 695 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
342 648,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
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Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
247 979

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

247 979,02

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 219 222 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 219 221,95EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 332 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 331,68 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 551,72EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 734,60 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 45,36
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 328,05EUR, za nedoplatky z minulých rokov
3,63 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 37,74 EUR.
Daň za psa 565,54 EUR, obec eviduje pohľadávku v sume 10,50 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 366,00EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 493,85 EUR obec eviduje
pohľadávku v sume 287,33 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
35 834

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

35 793,53

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 25 718 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 25 716,42 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 276,34
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 440,08 EUR.
Administratívne poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 165 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 145 EUR, čo je 98
% plnenie.
Ide o príjmy za správne poplatky v oblasti stavebnej činnosti (660,-€), osvedčovania listín
a podpisov (345,-€), vydanie rybárskych lístkov (35,-€) a potvrdení z evidencie obyvateľov
obce (105,-€),
iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8 951 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 932,11 EUR, čo je
100 % plnenie.
Ide o príjmy za služby: opatrovateľská služba (613,20€), za zapožičanie odpadovej nádoby
(170,-€), poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase (38,-€), poplatok v obecnej knižnici,
5
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kopírovanie dokladov a poplatok za evidenčnú známku pre psa (97,40€), služby domu smútku
(40,-€), poplatok od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v materskej škole
(1 580,-€), v školskom klube (332,50€) a príjem z predaja propagačných materiálov (54,-€)
réžia zo školskej jedálne (5 990,81€).
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
2 855

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 850,30

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 855 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2850,30 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Úroky a príjem za zostatok na účte v banke
skutočný príjem úroky 14,96 EUR, príjem za zostatok na bankovom účte 41,30 EUR.
Výnosy z hazardných hier a iných podobných hier, vrátky a dobropisy
Výnos od spoločnosti SYNOT TIP 34,01EUR.
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 príjem 1 406,51 EUR
Dobropis preplatok energia za rok 2016 príjem 1 184,86 EUR
z vratiek 168,66 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
56 027

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

56 025,56

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 56 027 EUR bol skutočný príjem vo výške 56 025,56
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Por.
Číslo

1.

2.

3.

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
MŠVVaŠ SR
Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
MŠVVaŠ SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

Dotácia
účel
poskytnutá
31 221,00
429,00
4,00
1 100,00
1 360,00

Mzdové a prevádzkové náklady
Krúžková činnosť
Knihy
Škola v prírode
Príspevok pre deti predškolského
veku

740,28 Činnosť stavebného úradu
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4.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
5.
Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
6.
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
7.
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
8.
ÚPSVR prac. zmluva § 50j
ESF a ŠR
ÚPSVR prac. zmluva § 54
9.
ESF a ŠR
10.
ÚPSVR prac. zmluva § 54
ESF a ŠR
11.
ÚPSVR prac. zmluva § 54
ESF a ŠR
12.
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
13.
Okresný úrad Trenčín
Organizačný odbor
Ministerstvo vnútra SR
Spolu dotácie na bežné výdavky

34,39 Úsek miestnych
komunikácií
74,39 Ochrana krajiny, ovzdušia
262,68 Register evidencia obyvateľov
83,60 Register adries
12 937,23 Národný projekt „Podpora
zamestnávania UoZ“
2 205,36 Národný projekt „Praxou
k zamestnaniu“
1 824,22 Národný projekt „Šanca na
zamestnanie“
181,11 Príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby § 52a
3 000,00 Dobrovoľný hasičský zbor Neporadza
568,30 Voľby do orgánov samosprávnych
krajov

56 025,56
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
350

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

35,00

10

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35
EUR, čo predstavuje 10 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35 EUR, čo je 10 %
plnenie. Obec eviduje pohľadávku vo výške 270 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
18 380

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

18 380

100
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 380 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 18 380 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2017 boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité na nákup pozemkov
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Neporadza č. 33/2017.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
361 425

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

348 825,90

97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 361 425 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 348 825,90 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
304 094

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

292 489,75

96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 304 094 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 292 489,75 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 136 059 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
133 247,03 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úrad, základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov.
8
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 50 492 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
49 416,46 EUR, čo je 98 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 99 122 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
92 227,11 EUR, čo je 93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 13 295 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
12 586,43 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 126 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 012,72
EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
36 608

Skutočnosť k 31.12.2017

35 613,14

% čerpania

97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 608 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 35 613,14 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) obstaranie projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií
Rekonštrukcia domu smútku Bošianska Neporadza“
projektová dokumentácia
3 450 EUR
geometrický plán
667 EUR
4 117 EUR
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy
projektová dokumentácia
1 000 EUR
b) nákup pozemkov
- parcela č. 65 so stavbou domu č. súpisné 285 výmera 1 084m2 v katastrálnom území
Bošianska Neporadza v sume 20 000 EUR
9
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- parcela č. 182/1 diel č. 1 výmera 7 m2 , parcela č. 187/2 diel č. 2 výmera 23m2 v cene 1
EUR, ktoré boli začlenené do novovytvorenej parcely č. 187/3 - príjazdová cesta
k rodinnému domu č. súpisné 313 v katastrálnom území Bošianska Neporadza.
c) Zádverie v budove Základnej školy Neporadza
rekonštrukcia budovy vybudovaním vstupu – zádveria do budovy základnej školy v sume
2 999,88EUR.
d) Prevádzkové zariadenie – Školská jedáleň Neporadza
zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne v sume 7 495,26 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
20 723

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

20 723,01

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 723 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 20 723,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 723 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 20 723,01 EUR, čo predstavuje
100 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
342 648,41
292 489,75
+ 50 158,66
35,00
35 613,14
- 35 578,14
+ 14 580,52
0,00
+ 14 580,52
18 380,00
20 723,01
- 2 343,01
361 063,41
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VÝDAVKY SPOLU

348 825,90
+ 12 237,51
0,00
+ 12 237,51

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 14 580,52 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
14 580,52 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 – 2 343,01 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- rezervného fondu
2 343,01 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
12 237,51 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 1.1.2016
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
10 853,12
0,00
0,00
10 927,56
18 380,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

0,00
0,00
3 400,68

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

Suma v EUR
11
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ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
- povinný prídel - 0,25%
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2017

122,53
1 147,45
276,86
643,25
884,21
29,38

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :

Suma v EUR
1 234,78
1 827,25
552,78

batéria do kuchyne byt č.6
posypová soľ - bytovka
čistiace prostriedky - bytovka
páska na opravu kotla bytovka
žiarovky do bytovky
čistiace prostriedky - bytovka
preplatenie sporáka
batéria do kuchyne byt č.11
oprava sporáka
oprava obkladačiek na bytovke - materiál
sieťka proti hmyzu byt č.13
čistiace prostriedky
kuchynská batéria byt č.13
fólia, páska, dvoj zásuvka - byt č.13
sitko do batérií byt č.2
Oprava plynového sporáka, Edola DF2017/214 byt č. 5
Stavebné práce Kašička Elektro, DF2017/246
Revízia hasiacich prístroj Pyroslovakia, DF2017/52

26.90
4.47
1.99
1.95
13.45
9.48
100.00
15.82
38.00
20.00
59.18
9.25
28.70
6.70
4.00
48,81
100.00
64.08

KZ k 31.12.2017

2 509,25

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

1 251 368,45

1 197 301,42

Neobežný majetok spolu

1 222 956,44

1 173 614,21

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

1 138 534,44

1 089 192,21

Dlhodobý finančný majetok

84 422,00

84 422,00

Obežný majetok spolu

27 405,51

22 515,17

Zásoby

1 442,95

1 525,01

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

1 806,49

0,00

0,00

0,00

2 025,80

1 974,05

23 936,76

17 209,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 006,50

1 172,04

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1 251 368,45

1 197 301,42

276 450,45

308 213,49

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

276 450,45

308 213,49

Záväzky

436 475,72

418 852,71

1 155,86

51,30

0,00

0,00

343 045,86

338 924,29

Krátkodobé záväzky

44 022,52

37 625,64

Bankové úvery a výpomoci

48 251,48

42 251,48

538 442,28

470 235,22

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti
13
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Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

2 965,26

2 965,26

- zamestnancom

8 894,35

8 894,35

- poisťovniam

6 407,57

6 407,57

- daňovému úradu

1 363,73

1 363,73

0,00

0,00

42 251,48

42 251,48

342 923,33

342 923,33

10 826,51

10 826,51

29,38

29,38

- zrážky zo mzdy

605,46

605,46

- prijaté preddavky školská jedáleň

603,25

603,25

- nevyfakturované dodávky audítor

1 931,09

1 931,09

51,30

51,30

418 852,71

418 852,71

- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- zábezpeka nájomné byty
- Sociálny fond

- rezervy krátkodobé
Záväzky spolu k 31.12.2017

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB

Prima banka
Slovensko a.s.

Účel

Úver výstavba
nájomných
bytov
Investičná
výstavba

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

473 644,03

14 723,01

3 558,15

342 923,33

r. 2038

100 000,0

6 000,00

1 115,56

42 251,48

r. 2024

Rok

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

314 399,75 EUR
8 408,61 EUR
322 808,36 EUR
193 685,02EUR
80 702,09EUR
14
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

42 251,48 EUR
342 923,33 EUR
385 174,81 EUR
342 923,33 EUR
42 251,48 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

42 251,48

322 808,36

13,09%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

6 000,00

303 258,59

1,98%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Neporadza nemá zriadenú príspevkovú organizáciu:

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. 1/2014 o dotáciách, právnickým osobám
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
-1-

Telovýchovná jednota – rozvoj
športových aktivít
Jednota dôchodcov Slovenska ZO
Neporadza – kultúrne podujatie pre
občanov obce
Mikroregión Machnáč - Inovec
spoluúčasť na projekte separácia
odpadu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-4-

-3-

2 000 EUR

2 000 EUR

0,00

200 EUR

200 EUR

0,00

2 039,40

232,91 1 806,49
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2014
o dotáciách. Dotácia poskytnutá ako spoluúčasť na projekte “Kompostéry pre Združenie
Mikroregión Machnáč – Inovec bude čerpaná v roku 2018.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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
Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
MŠVVaŠ SR
Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
MŠVVaŠ SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
ÚPSVR prac. zmluva § 50j
ESF a ŠR

účel

Mzdové a prevádzkové náklady
Krúžková činnosť
Knihy
Škola v prírode
Základná škola
Príspevok pre deti predškolského
veku

poskytnutá
dotácia

Čerpaná
dotácia

rozdiel

31 221,00
429,00
4,00
1 100,00

31 221,00
429,00
4,00
1 100,00

0,00

1 360,00

1 360,00

0,00

Činnosť stavebného úradu

740,28

740,28

0,00

Úsek miestnych
komunikácií
Ochrana krajiny, ovzdušia

34,39

34,39

0,00

74,39

74,39

0,00

262,68

262,68

0,00

83,60

83,60

0,00

12 937,23

12 937,23

0,00

Register evidencia obyvateľov
Register adries
Príspevok na rozvoj miestnej
a regionálnej zamestnanosti
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ÚPSVR prac. zmluva § 54
ESF a ŠR
ÚPSVR prac. zmluva § 54
ESF a ŠR
ÚPSVR prac. zmluva § 52a
ŠR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Okresný úrad Trenčín
Organizačný odbor
Ministerstvo vnútra SR

Národný projekt „Praxou
k zamestnaniu“
Národný projekt „ Šanca na
zamestnanie“
Príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby
Dobrovoľný hasičský zbor
Neporadza materiálno – technické
vybavenie
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov

2 205,36

2 205,36

0,00

1 824,44

1 824,22

0,00

181,11

181,11

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

568,30

568,30

0,00

56 025,56

56 025,56

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. Obec spláca úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov v bytovom
dome Neporadza.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom vo Svinnej, obec hradila
náklady spojené s činnosťou stavebného úradu na základe vystavenej faktúry.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2017 nebola príjemcom dotácie z rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neporadza časť II. Rozpočet
obce § 3 odst. 10 Obec Neporadza zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.
Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v
„Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2017“, vo „Výročnej správe obce
za rok 2017“, v „Správe o hospodárení ZŠ za rok 2017“, prípadne v odbornom stanovisku
hlavného kontrolóra obce.
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