
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Nižný Klátov 

za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Predkladá : PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

 

Spracovala: Viera Oravcová  

 

V Nižnom Klátove, dňa 2.5.2018 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.5.2018 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 12.6.2018, uznesením č.264/2018  

 



 

 2 

Záverečný účet obce za rok 2017 

 

 

 

OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

 

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

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 schodkový. Krytie schodku bolo 

plánované prevodom z rezervného fondu obce, predajom obecného pozemku a dočerpaním 

finančných prostriedkov na prevádzku základnej školy. 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 16. 3. 2017 uznesením č.173/2017 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15. 06. 2017 uznesením č. 189/2017 

- druhá zmena schválená dňa 23. 10. 2017 uznesením č. 220/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 238/2017 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 920 561 1 035 725 

z toho :   

Bežné príjmy 537 570 565 130 

Kapitálové príjmy 252 000 299 000 

Finančné príjmy 130 991 171 595 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 920 561 1 035 725 

z toho :   

Bežné výdavky 297 529 322 226 

Kapitálové výdavky 396 057 474 607 

Finančné výdavky  4 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 226 975 238 888 

Rozpočtové hospodárenie obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 035 725 568 076,37 54,8 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 035 725 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

568 076,37 EUR, čo predstavuje  55 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

565 130 562 574,37 99,5 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 565 130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

562 574,37 EUR, čo predstavuje  99,5 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

297 484 298 130,34 100,2 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 242 884 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 244 642,30 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,7 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 30 505 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30 465,27 EUR, čo 

predstavuje 99,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 035,03 EUR, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 19 322,09 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 108,15 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  28 700,74 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 764,53 

EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 601,90  EUR. 

 

Daň za psa  1 814,46 € 

Daň za nevýherné hracie prístroje 200 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 413,80 

Poplatok za rozvoj 594,51 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

24 095 23 022,77 95,5 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 2 780 EUR bol skutočný príjem k  31.12.2017 v sume  2 276,67 EUR, čo je 

81,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje aj príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 2 225,67 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných   4 000 EUR   bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 780 EUR, čo je 

94,5 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

24 173 23 123,35 95,7 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov za poplatky a služby 16 520 EUR, bol skutočný 

príjem vo výške 15 857,05 EUR, čo predstavuje 96,0 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj príjmy z dobropisov a z vratiek 7 016,30 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 236 693 EUR bol skutočný príjem vo výške 233 148,91 

EUR, čo predstavuje 98,5 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR, Košice – okolie 1 398,36 Hmotná núdza – strava 

ÚPSVaR, Košice – okolie 282,20 Hmotná núdza – školské pomôcky 

Okresný úrad Košice – okolie 256,74 REGOB 

ÚPSVaR, Košice – okolie 186,18 Dobrovoľná činnosť 

Krajský školský úrad Košice 223 200,00 Základná škola 

Okresný úrad Košice – okolie 3 068,31 Matrika 

Krajský školský úrad Košice 872,00 Predškolská výchova MŠ 

Okresný úrad Košice – okolie 566,57 Voľby 

ÚPSVaR, Košice – okolie 2 762,15 Rozvoj zamestnanosti 

Okresný úrad Košice – okolie 56,40 Register adries 

Sponzori 500,00 Kultúra 

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

299 000 0 0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 299 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

0 EUR.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  2 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR. 

 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 297 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

171 595 5 502 3,2 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 171 595 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 5 502 EUR, čo predstavuje  3,2 % plnenie.  

 

- z toho nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 498 EUR, v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z. z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                  2 115,10                  

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 115,10 

EUR.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                          2 115,10 EUR 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

1 035 725 568 076,37 54,8 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 035 725 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 568 076,37 EUR, čo predstavuje  54,8 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

561 114 521 964,97 93,0 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 561 114 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

521 964,97 EUR, čo predstavuje  93 % 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  116 792 EUR   bolo  skutočné  čerpanie k   31.12.2017   v  sume  

110 350,64 EUR, čo je 94,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, pracovníkov školstva, dohody o VP, odstupné, náhrady miezd, s výnimkou právneho 

subjektu (ZŠ Nižný Klátov). 
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 38 353 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 37 747,41 

EUR, čo je 98,4 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 154 968 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

130 714,38 EUR, čo je 84,3 % 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. 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 12 113 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 11 491,47 

EUR, čo predstavuje 94,9 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

474 607 26 326,78 5,5 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 474 607 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 26 326,78 EUR, čo predstavuje  5,5 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Dostavba kanalizácie 
Z rozpočtovaných  9 514 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 875,76 EUR, čo 

predstavuje 93,3 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia stavieb (obecný úrad - kuchyňa) 

Z rozpočtovaných  16 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 052,46 EUR, 

čo predstavuje 18,4 % čerpanie. 

c) Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Z rozpočtovaných  270 493 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14 398,56 EUR, 

čo predstavuje 5,3 % čerpanie. 

 

 

3.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

238 888 231 661,07 97,0 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 238 888 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 231 661,07 EUR, čo predstavuje  97,0 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                 221 661,07 EUR 

Školská družina                10 000,00 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 562 574,37 

z toho : bežné príjmy obce  560 459,27 

             bežné príjmy RO 2 115,10 

Bežné výdavky spolu 521 964,97 

z toho : bežné výdavky  obce  290 303,90 

             bežné výdavky  RO 231 661,07 

Bežný rozpočet 40 609,40 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 326,78 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 326,78 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -26 326,78 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14 282,62 

Vylúčenie z prebytku  7 192,92 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7 089,70 

Príjmové finančné operácie  5 502,00 

Výdavkové finančné operácie 4,00 

Rozdiel finančných operácií 5 498,00 
PRÍJMY SPOLU   568 076,37 

VÝDAVKY SPOLU 548 295,75 

Hospodárenie obce  19 780,62 
Vylúčenie z prebytku 7 192,92 

Upravené hospodárenie obce 12 587,70 

 

Prebytok rozpočtu v sume 14 282,62 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 ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 7 192,92 EUR  navrhujeme použiť na:   

                 - tvorbu rezervného fondu 7 089,70  EUR  

         

     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  6 598,41 EUR, a to na :  

  - prenesený výkon v oblasti školstva, 

b) nevyčerpané  prostriedky  z miestneho  poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 594,51 

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.  
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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 5 498  EUR sa do 30.6.2018 prevedú na účet rezervného 

fondu ako zostatok finančných operácií minulých rokov.   

 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme presun prebytku hospodárenia  za rok 

2017 do rezervného fondu obce v sume 7 089,70 € a presun finančných prostriedkov  minulých 

rokov do rezervného fondu v sume 5 498 €.     

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  108 103,85       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

75 901,81 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 12 610,17 

Úbytky    - použitie rezervného fondu  

                - krytie schodku rozpočtu  

                - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017 196 615,83       

 

Sociálny fond 
Obec do 30.6.2017 vytvárala spoločný sociálny fond. Od 1.7.2017 vytvára sociálny fond obce 

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 

ZS k 1.7.2017                                 0,00 

Prírastky - povinný prídel - 1 %,  

                 ďalší prídel       - 0,25 %                    

547,56 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     202,50 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2017                             345,06 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z. z. v z. n. p..  

        

Fond rozvoja bývania  
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 1 294 085,25 1 277 253,66 
Neobežný majetok spolu 1 068 100,70 1 038 065,48 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 970,00 3 970,00 
Dlhodobý hmotný majetok 942 176,24 912 141,02 
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 

Obežný majetok spolu 225 337,09 239 013,99 
z toho :   
Zásoby 2 956,70 315,55 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 149,18  
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4 179,95 7 218,81 
Finančné účty  218 051,26 231 479,63 

Časové rozlíšenie  647,46 174,19 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 294 085,25 1 277 253,66 
Vlastné imanie  635 116,76 649 435,09 
z toho :   
Fondy   
Výsledok hospodárenia  635 116,76 649 435,09 

Záväzky 24 058,49 26 045,89 
z toho :   
Rezervy  1 140,00 1 140,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 5 498,01 6 598,42 
Dlhodobé záväzky  345,06 
Krátkodobé záväzky 17 420,48 17 962,41 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 634 910,00 601 772,68 

 

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 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 143,78 3 143,78  

- zamestnancom 7 809,73 7 809,73  

- poisťovniam  4 707,46 4 707,46  

- daňovému úradu 956,88 956,88  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 1 344,56 1 344,56  

Záväzky spolu k 31.12.2017 17 962,41 17 962,41  

 

Stav úverov k 31.12.2017  
Obec nevykazuje dlh podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z.. 
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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. 4/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie   

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo 

Košice: bežné výdavky na činnosť centra 

voľného času v Spojenej škole sv. Košických 

mučeníkov Košice 

 

 

 

104,50 

 

 

 

104,50 

 

Mesto Košice: bežné výdavky na činnosť 

centier voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti žiadateľa 

 

 

940,50 

 

 

940,50 

 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyšný 

Klátov, filiálka Nižný Klátov: bežné výdavky 

na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola 

sv. Michala (oprava organa, vonkajšie 

osvetlenie kostola, terénne a dlažobné úpravy 

pred hlavných vchodom kostola, vnútorná 

maľba kostola) 

 

 

1 500,00 

 

 

1 500,00 

 

Mesto Moldava nad Bodvou: bežné výdavky 

na činnosť centra voľného času CVrČEK 

 

41,80 

 

41,80 

 

Rodičovské združenie Klatovčanik: bežné 

výdavky na rekonštrukciu, doplnenie ihriska 

pri budove MŠ a nákup vzdelávacích 

pomôcok 

 

 

900,00 

 

 

900,00 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

 

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 
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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 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Základná škola N. Klátov 10 000 10 000  

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Základná škola N. Klátov 228 676,17 228 676,17  

 

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 - 
ÚPSVaR HN na stravu –  bežné výdavky 1 398,36        1 398,36  
ÚPSVaR HN na školské pomôcky – bežné výdavky 282,20 282,20  
Okresný úrad REGOB – bežné výdavky 256,74 256,74  
ÚPSVaR Dobrovoľná činnosť – bežné výdavky 202,25 202,25  
Okresný úrad Školstvo – ZŠ – bežné výdavky 225 120,88 221 185,18  
Okresný úrad Matrika – bežné výdavky 3 068,31 3 068,31  
Okresný úrad Školstvo – MŠ – bežné výdavky 872,00 488,00  
Okresný úrad Životné prostredie 63,00 63,00  
Okresný úrad Voľby – bežné výdavky 566,57 566,57  
ÚPSVaR Rozvoj zamestnanosti – bežné výdavky 4 498,24 4 498,24  
Okresný úrad Register adries – bežné výdavky 56,40 56,40  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov s inými 

obcami.  

 

 

 

 

 


