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Záverečný účet Obce Veľké Zlievce za rok 2017 
___________________________________________________________________________ 

 

     Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2017. Obec zostavila rozpočet 

podľa ustanovenia § 10 odst. 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 bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2016 uznesením č. 08/2016. Schválený rozpočet bol 

v priebehu roka upravený a to dňa 25.09.2017 uznesením č. 05/2017. 

Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Príjmová časť rozpočtu 
 

Bežné príjmy 

    Schválený   Upravený  Skutočnosť 

    rozpočet  rozpočet 

Výnos dane z príjmov  

územnej správe  95.400,00                  102.236,00                  104.352,64 

 

      Sú to finančné prostriedky, ktoré obci poukazuje mesačne Daňový úrad vo Veľkom Krtíši 

v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy. Sú to prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

 

      Ďalej obci boli poskytnuté bežné transféry na prenesený výkon štátnej správy, účelové 

dotácie a transféry na  aktivačnú činnosť : 

 

Plnenie príjmu z výnosu dane je 102,07 % 

 

Bežné transféry 

Bežný transfér zo ŠR           0,00                              0,00                            0,00 

 

Bežné transféry zo 

ŠR – ÚPSVaR 

stravné       1.931,00                         800,00                        839,00 

 

Bežné transféry zo  

ŠR – ÚPSVaR 

škol. potreby                    382,00         140,00                        149,40 

 

Bežné transféry 

obciam 

dec. dotácia            260,00                        260,00                         320,11 

 

Bežné transféry zo  

ŠR pre ZŠ                39.400,00                   39.400,00                     35.643,00 

 

Bežné transféry z 

ÚPSVaR – RP                  1.800,00                       300,00                         211,68 
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Tuzemské bežné 

transféry – voľby,  

referendum                       838,00                      838,00                       664,40 

 

Bežné transféry z ÚPSVaR 

dávky v hmotnej núdzi             0,00             0,00           0,00 

 

Bežné transféry 

orig. kom. škol.              0,00             0,00                           0,00 

 

Bežné transféry 

komunitné centrum                0,00                         14,00                         14,00 

 

Bežné transféry z ÚPSVaR 

na AČ           7.482,00                   8.572,00                     7.496,03 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C e l k o m :        52.093,00                  50.310,00                   46.492,96 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     Obci Veľké Zlievce boli poskytnuté účelové finančné prostriedky - dotácie z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú Základnú 

školu vo Veľkých Zlievcach. Jedná sa o dotáciu na stravu a školské potreby. 

 

      Ďalej obci bola poskytnutá decentralizačná dotácia – bežné transféry na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 

Slovenskej republiky /REGOB/. 

 

     Ďalej prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor školstva boli obci 

poskytnuté normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre odvetvie školstva 

v pôsobnosti obci na prenesený výkon štátnej správy. 

 

     Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši  

poukázal v roku 2017 obci Veľké Zlievce prídavky na deti ako osobitnému príjemcovi 

z dôvodu zanedbávania výchovy a výživy maloletých detí a nehospodárneho využívania 

finančných prostriedkov oprávnenými osobami. 

 

     Prostredníctvom Okresného úradu vo Veľkom Krtíši boli obci poskytnuté finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou 

a vykonaním volieb do  VÚC. 

  

      V zmysle dohody  s ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši o zabezpečení aktivačnej činnosti formou 

menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou 

menších obecných služieb obci boli poskytnuté účelové finančné prostriedky na úhradu časti 

nákladov, ktoré súviseli s vykonávaním a organizovaním aktivačnej činnosti. 

 

     Plnenie príjmu z poskytnutých bežných transférov je 92,41 %. 
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Miestne dane a poplatky 

 

Daň z pozemkov                 12.850,00             12.850,00                    13.704,95        

Daň zo stavieb                           54.550,00             54.771,00                   54.832,52     

Daň z bytov                                      18,00                    18,00                          18,97   

Daň za psa                      310,00                  335,00                        347,67      

Poplatky za komunálne               8.000,00               8.000,00                     5.892,59 

odpady a drobné 

stavebné odpady               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C e l k o m :                 75.728,00             75.974,00                   74.796,70 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      

 

 

 

       Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Tieto dane sú vyrubované platobným výmerom v zmysle  VZN obce o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Daň 

z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov,  daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových 

priestorov. Ďalej obec v zmysle horeuvedeného zákona a VZN obce, má príjmy z dani za psa 

a z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.  

      Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny 

skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 

obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. 

 

 

 

      Plnenie príjmu z miestnych daní a poplatkov je 98,45 %. 
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Nedaňové príjmy 

 

  1. Príjmy z prenajatých pozemkov      236,00                 236,00             266,33         

       

  2. Príjmy z prenajatých budov, 

      priestorov      1.780,00              1.780,00           2.072,31  

       

  3. Ostatné poplatky – správne     100,00                  100,00              194,50   

    

  4. Pokuty a penále v blokovom konaní      10,00                    10,00                 0,00    

 

  5. Poplatky a platby za predaj 

      tovarov a služieb      600,00                    600,00             373,99      

                              

  6. Ostatné poplatky a platby         0,00                        0,00                 0,00     

                                                

  7. Poplatky a platby za stravné 

      od zamestnancov     1.450,00              1.450,00             1.580,80  

                                         

  8. Z účtov finančného hospodárenia  

      – kreditné úroky          10,00                     10,00                  0,00 

                                

   9. Príjmy z náhrad poistného plnenia       0,00                       0,00                   0,00 

                             

10. Vrátené FP od FO                   50,00                    50,00                   0,00 

11. Vratky           0,00               2.940,00             1.811,15 

12. Príjmy z dobropisov                                      0,00                      0,00             1.155,34 

13. Iné bežné príjmy                                            0,00                      0,00                   0,00  

__________________________________________________________________________ 

 

      Celkom:     4.236,00               7.176,00           7.454,42 

 

 

Plnenie z nedaňových príjmov je 103,88 %.  

 

      Uvedené príjmy pozostávajú z  miestnych poplatkov napr. za odvysielané relácie 

v miestnom rozhlase, poplatky a platby za stravné lístky od zamestnancov. 

 

      Ďalej sú to príjmy zo správnych poplatkov. Sú to príjmy na základe zákona č. 145/95 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sú to finančné prostriedky za overovanie 

podpisov, overovanie listín, ďalej správne poplatky za vydané rybárske lístky, potvrdenia 

a rozhodnutia. 

 

     Ďalšie príjmy pozostávajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom  

pozemkov a príjmy z prenájmu nebytových priestorov. 

 

     Ďalším príjmom sú kreditné úroky na účtoch obce, ktoré má obec otvorené v bankách. 

     Ďalej sú to príjmy, ktoré obec vyrubuje v zmysle zásad o úhradách za poskytnuté služby, 

ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom. Príjmy z dobropisov a  vratiek zahŕňajú 

predovšetkým príjmy zo zúčtovania za obdobie predchádzajúceho roku. 
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   Schválený rozpočet bežných príjmov na rok 2017 je vo výške 227.457,00 Eur, upravený 

rozpočet bežných príjmov je v čiastke 235.710,00 €, skutočnosť je v čiastke 231.941,38 €. 

 

     Plnenie bežných príjmov je vo výške 98,40 %. 

 

 

Kapitálové príjmy : 

 

Kapitálový transfér zo ŠR             0,00             0,00               0,00 

 

Príjem z predaja pozemkov            0,00                   0,00             47,32 

 

Dotácia z nadácie SPP             0,00                   0,00               0,00 

 

___________________________________________________________________________ 

C e l k o m :                         0,00                  0,00              47,32 

 

 

 

V. Finančné operácie    

 
     A/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

1. Zostatok FP z predch. rokov – školstvo           2.730,00         2.648,00         2.639,85 

 

2. Prevod FP z rezervného fondu                                 0,00           2.181,00         2.180,57 

 

   B/ Bankový úver a pôžička 

1)  Bankový úver                0,00                 0,00                  0,00 

   

2)  Finančná pôžička                                           0,00                 0,00                  0,00 

  

3)   Finančný dar od fyzickej osoby                    0,00                 0,00                 0,00  

 

3. Zložená finančná zábezpeka                          0,00          12.000,00       12.000,00    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C e l k o m :             2.730,00        16.829,00      16.820,42 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

   Sú to zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka, ktoré boli presunuté 

a čerpané v roku 2016 podľa stanoveného účelu na bežné výdavky, ďalej sú to príjmy 

z rezervného fondu, bankový úver a zložená finančná zábezpeka. 

  

     Plnenie je vo výške 99,95 %. 

 

 

Celkom príjmy  za rok 2017       

                                      230.187,00        252.539,00         248.809,12 
 

 Plnenie príjmov celkom je 98,52 % 
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REKAPITULÁCIA  PRÍJMOV  PODĽA  ZDROJOV 

 

Bežné príjmy : 

     Príjmy zo ŠR :   46.492,96 

     Príjmy z vlastných zdrojov           185.448,42 

     Príjmy ostatné                        0,00 

    --------------------------------------------------------------------- 

     C e l k o m :                       231.941,38 

 

     Kapitálový transfér 

       zo ŠR              0,00 

Kapitálové príjmy :                          Dotácia             0,00 

     z nadácie SPP 

     Príjmy z predaja pozemkov                      47,32 

                                                           ________________________________________ 

     Celkom           47,32 

             

 

Finančné operácie :               Príjmy zo ŠR         2.639,85 

                                                           Príjmy z vlastných zdrojov RF      2.180,57 

     Finančná pôžička                           0,00 

     Finančný dar                0,00 

     Bankový úver                           0,00 

                                                           Zloženie finančnej zábezpeky              12.000,00 

                                                        __________________________________________ 

 

                                                           Celkom      16.820,42 

             

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Príjmy celkom :        248.809,12    € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výdavková časť rozpočtu : 
 

      Výdavková časť rozpočtu bola naplnená na 95,28 % v absolútnej čiastke 240.626,18 €. 

Rozdiel medzi príjmovou časťou a výdavkovou časťou rozpočtu je prebytok 8.182,94 €. 

Pôvodný schválený a upravený rozpočet predpokladal vyrovnanosť príjmov a výdavkov. 

Podľa jednotlivých kapitol výdavková časť rozpočtu bola naplnená nasledovne : 

 

Bežný rozpočet výdavkov 
 

Čerpanie :   Schválený   Upravený  Skutočnosť  

    rozpočet  rozpočet 

 

Úsek : Administratíva 

Chod obecného úradu            102.084,00                 100.428,00                   98.415,11 

 

      Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho zdroja a boli čerpané na zabezpečenie 

výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do VÚC. 

        Jedná sa o výdavky na všeobecný materiál, všeobecné služby, reprezentačné a odmeny pre 

členov okrskovej  komisie. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky a boli 

čerpané na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR. Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál. 

 

      Vlastné zdroje boli použité na mzdové náklady, odvody do poisťovní, na úhradu nákladov 

za energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, na nákup všeobecného 

materiálu, na nákup kníh, časopisov , novín a na reprezentačné účely. 

Ďalej finančné prostriedky boli použité na náklady súvisiace s prevádzkovaním služobného 

auta, na nákup PHM,  na servis a údržbu služobného auta a na poistné služobného auta. Ďalšie 

finančné prostriedky boli čerpané na údržbu a opravu prevádzkových strojov, na opravu 

a údržbu budov. 

Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na školenia a semináre pre zamestnancov, na úhrady 

nákladov za všeobecné služby, špeciálne služby – audit, poplatky bankám, stravovanie 

zamestnancov, na poistné za budovy, na prídel do sociálneho fondu, na nákup kolkových 

známok, na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, na odmeny na základe dohody a na 

splácanie úrokov banke. 

 

 

Bežné výdavky  na úseku administratíva sú čerpané na 98,00 %. 
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Úsek: Vzdelávanie 

 

Vzdelanie – školstvo 

 

          42.130,00           43.882,00                39.846,12 

 

      V oblasti vzdelávania obec vo svojej pôsobnosti zabezpečuje prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho zdroja 

prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva v Banskej Bystrici. 

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky a to : na mzdové náklady pre školstvo, 

odvody do poisťovní, na úhradu nákladov za energie, vodné a stočné, poštovné služby 

a telekomunikačné služby, na nákup všeobecného materiálu, na nákup kníh, časopisov, 

učebníc, rutinná a štandardná údržbu budov. 

      Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu nákladov za všeobecné služby, školenie 

semináre, na úhradu poistného za budovu, na tvorbu sociálneho fondu a na odmeny na základe 

dohody. 

      Finančné prostriedky, ktoré boli presunuté z predchádzajúceho roka 2016 na úseku 

školstva, v roku 2017 boli použité na mzdové náklady, na odvody do poisťovní,  na tvorbu 

sociálneho fondu a na odmeny na základe dohody.  

      

      Bežné výdavky na úseku  vzdelávanie – školstvo sú vo výške 90,80 %. 

 

 

Úsek : Služby občanom 

 

Služby občanom - Civilná ochrana 

 

         83,00   83,00               90,00 

 

      Finančné prostriedky sú čerpané na odmeny skladníka CO. 

 

      Bežné výdavky v programe služby občanom – civilná ochrana sú vo výške 108,43 %. 

 

Ochrana pred požiarmi 

 

      299,00                 8.394,00           8.393,11 

 

      Finančné prostriedky boli čerpané na  poistné výdavky a opravu strachy na požiarnej 

zbrojnici. 

 

      Bežné výdavky v programe ochrana pred požiarmi sú vo výške 99,99 %. 

 

Športové služby 

 

               2.044,00       3.343,00            3.211,82 

 

      Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu nákladov za energiu pre TJ, vodné a stočné, 

všeobecný materiál pre TJ  na, reprezentačné a bežné transféry pre TJ. 

 

      Bežné výdavky v programe športové služby sú vo výške 96,08 %. 
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Osvetlenie - Verejné osvetlenie 

 

     6.273,00         9.048,00           7.082,30 

 

       Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za elektrickú energiu na verejné 

osvetlenie, na údržbu a opravu verejného osvetlenia a všeobecné služby.  

 

      Bežné výdavky v programe verejné osvetlenie sú vo výške  78,27  %. 

 

 

Náboženské a iné spoločenské služby – dom smútku 

 

     760,00    1.600,00         1.539,45 

 

     Z vlastných zdrojov sú čerpané finančné prostriedky na úhradu nákladov za elektrickú 

energiu v DS a za spotrebu vody z verejného vodovodu pri DS, na nákup všeobecného 

materiálu. 

 

      Ďalej finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na bežné transféry neziskovým 

organizáciám, subjektom mimo verejnej správy, na bežné transféry odborovej organizácie a na 

členské príspevky. 

 

     Bežné výdavky na úseku nábož. a iné spoločenské služby sú vo výške 96,22 %. 

 

 

Služby dlhodobo nezamestnaným – aktivačné služby 

 

            7.482,00         11.843,00 12.350,01 

 

      Obec zabezpečovala vykonávanie aktivačnej činnosti, pre uchádzačov o zamestnanie 

v štruktúre tvorby a ochrana , udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia. Finančné 

prostriedky sú poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR  na zabezpečenie 

aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Z týchto zdrojov boli hradené výdavky na nákup 

pracovného náradia, na nákup všeobecného materiálu, na pracovné odevy a pracovné pomôcky. 

 

     Obec umožnila dlhodobo nezamestnaným občanom, aby sa zapojili do pracovného pomeru 

a pracovali najmä  na údržbe a úprave verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych 

komunikácií a verejnej zelene, čistenie potoka a kanálov a na údržbu a opravu budov v majetku 

obce. 

   Ďalej obec prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši 

vytvorila pracovné miesta pre dvoch znevýhodnených uchádzačov a zamestnanie v rámci 

projektu „Cesta na trh práce.“ Zámerom vytvorenia pracovných miest bolo skvalitnenie života 

obyvateľov obce na úseku ochrany a tvorby životného prostredia. Prínosom vytvorenia 

pracovných miest bola väčšia starostlivosť o verejnú zeleň v obci, udržiavanie parkových 

kvetín, kríkov a lepšia údržba chodníkov v obci. Zvýšila sa životná úroveň obyvateľov obce a 

nezamestnaní si zlepšili pracovné návyky.  

 

 

     Bežné výdavky v programe služby dlhodobo nezamestnaným sú vo výške 104,28 %. 
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Sociálna pomoc občanom 

 

        4.113,00      1.278,00        1.218,98 

 

     Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši boli poskytnuté 

finančné prostriedky – dotácie na bežné výdavky pre deti v hmotnej núdzi,  ktoré navštevujú  

Základnú školu vo Veľkých Zlievcach. Z dotácie bolo zabezpečené stravovanie v ZŠ a nákup 

školských potrieb.  

     Ďalej obec ako osobitný príjemca prídavkov na deti  zabezpečovala účelové vynakladanie 

poskytnutých finančných prostriedkov na výchovu a výživu nezaopatrovaných detí podľa 

individuálnych potrieb.  

 

       Obec z vlastných zdrojov uhradila finančné náklady na cestovné rodičom do detského 

domova. 

       

     Bežné výdavky v programe sociálna pomoc občanom  sú v o výške 95,38 %. 

 

Komunitné centrum 

 

      200,00             2.249,00         3.201,31 

 

      Z vlastných zdrojov boli čerpané finančné prostriedky na úhradu nákladov za elektrickú 

energiu, na nákup športového zariadenia, všeobecného materiálu, na údržbu a všeobecné 

služby. 

 

     Bežné výdavky na úseku komunitné centrum sú vo výške   142,34 %. 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ  SLUŽBY 

 

Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi 

 

         29.300,00           34.916,00       29.739,95 

 

       Z vlastných zdrojov boli čerpané finančné prostriedky  na nákup paliva do kosačiek 

a krovinorezov, na údržbu a opravu kosačiek a krovinorezov a na nákup všeobecného materiálu 

ako napr. silon a náhradné súčiastky do kosačky a krovinorezov. 

 

 

      Ďalej z vlastných zdrojov boli čerpané finančné prostriedky na úhradu nákladov za 

elektrickú energiu na ČOV, na všeobecný materiál na ČOV, na údržbu a opravu strojov na 

ČOV, všeobecné a špeciálne služby ČOV  a   na poistné ČOV. Ďalšie výdavky z vlastných 

zdrojov súvisia s odvozom, s likvidáciou a uložením komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu, poplatok za TKO a poistné náklady.  

 

       

        Bežné výdavky na úseku všeobecné služby – nakladanie s odpadmi sú vo výške 85,18 %. 
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Všeobecné služby - Studňa Mlynská Dolina 

 

        800,00 695,00  383,30 

 

 

      Z vlastných zdrojov boli hradené náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné.  

 

      Bežné výdavky na úseku všeobecné služby studňa v Mlynskej Doline sú vo výške 55,15 %. 

 

 

Doprava – miestne komunikácie 

 

     400,00     300,00    204,51 

 

      Z vlastných zdrojov boli hradené náklady na údržbu miestnej komunikácie. 

 

      Bežné výdavky na úseku doprava – miestne komunikácie sú vo výške 68,17 %. 

 

 

Kultúra – kultúrne podujatia a knižnica 

 

     1.833,00 1.833,00 1.223,07 

 

      Finančné prostriedky boli použité z vlastných zdrojov na  reprezentačné účely, na nákup 

vecných darov jubilantom, dôchodcom a deťom z príležitosti Dňa detí a Mikuláša. 

 

     Bežné výdavky na úseku kultúra – kultúrne podujatia  a knižnice sú vo výške  66,72 %. 

 

 

 

 

Bežný rozpočet výdavkov : 
 

          

 

                                          197.801,00 219.892,00      206.899,04 
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Kapitálový rozpočet  výdavkov 

 

ROZVOJ OBCE 
Nákup budov a objektov             0,00           0,00            0,00 

 

Realizácia novej stavby –  

kompost arén                    4.000,00            680,00             670,67 

 

Prípojky Ka ČOV                       1.300,00             500,00             351,90 

 

Rekonštrukcia ČOV                                     0,00      4.000,00          3.990,00 

 

Rozšírenie verejného 

osvetlenia                                                      0,00            2.181,00         2.180,57 

 

Rekonštrukcia   

a modernizácia VO                                      0,00                    0,00         1.848,00 

 

Realizácia nových stavieb                      15.086,00           1.586,00              0,00 

                                                            ------------------------------------------------------ 

 

                           Spolu:                   20.386,00         10.647,00        12.211,14 

 

Plnenie kapitálových výdavkov na rozvoj obce je vo výške  114,69 % 

        

Kapitálový rozpočet výdavkov : 

 

                                                       20.386,00         10.647,00        12.211,14 

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Finančné operácie 
 

Zdroje sú čerpané na : 

 

Splácanie úveru                        12.000,00     10.000,00            9.516,00 

 

Vrátená finančná zábezpeka             0,00          12.000,00         12.000,00  

 

                           Spolu:     12.000,00         22.000,00        21.516,00 

 

      Finančné prostriedky  boli použité na splácanie úveru a vrátená finančná zábezpeka.             . 

Plnenie je vo výške  97,80 %. 

 

Finančné operácie celkom : 

 

                                                 12.000,00         22.000,00        21.516,00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     

Celkom výdavky za rok 2017 : 
 

                230.187,00        252.539,00        240.626,18 
 

 

      Plnenie výdavkov celkom je 95,28 %. 

 

 

 

REKAPITULÁCIA  VÝDAVKOV PODĽA ZDROJOV 

 

 

Bežné výdavky : 

     Výdavky zo ŠR :            49.153,81 

                                                       Výdavky z ostat. zdrojov             14,00 

     Výdavky z vl. zdrojov.:       157.731,23 

          -------------------------------------------------------- 

      C e l k o m :           206.899,04 

 

Kapitálové výdavky : 

                                                           Výdavky z ŠR                                  0,00 

     Výdavky z ost. zdrojov                    0,00 

     Výdavky z vl. zdrojov:           12.211,14 

                                                     --------------------------------------------------------- 

     C e l k o m :   12.211,14    

Finančné operácie :  
 

     Výdavky zo ŠR                      0,00 

     Výdavky z ost. zdrojov          12.000,00 

                                                           Výdavky z vl. zdrojov             9.516,00 

                      -------------------------------------------------------- 

     Celkom :              21.516,00 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Výdavky celkom :        240.626,18   € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

              Celkové rozpočtové príjmy :        248.809,12  € 

 

              Celkové rozpočtové výdavky :     240.626,18 € 
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Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce 

 
      Rozpočet obce sa podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. vnútorne člení na : 

 

 - bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet 

 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet 

 

- finančné operácie 

 

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel 

medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce a schodok rozpočtu obce ako 

záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce  a výdavkami rozpočtu obce. 

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov 

bežného a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok, resp. vzniká schodok rozpočtu 

obce. 

 

      Výsledok rozpočtového hospodárenia obec zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov 

a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. 

      Výsledok rozpočtového hospodárenia obce môže byť prebytok alebo schodok jej 

rozpočtu, podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z..n.p. 

 

Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce 

                                                                                                             Hospodárenie obce 

     Príjmy Výdavky +Prebytok/ -Schodok 

              rozpočtu 

___________________________________________________________________________ 

 

Bežný rozpočet   231.941,38           206.899,04            25.042,34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kapitálový rozpočet           47,32             12.211,14            -12.163,82 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozpočet spolu :   231.899,70           219.110,18            12.878,52 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Finančné operácie                16.820,42             21.516,00            -4.695,58 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Rozpočet    celkom :   248.809,12        240.626,18      +8.182,94 
 

 

Prebytok BR a KR          + 12.878,52 

 

Zostatok FO             -  4.695,58 
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Spolu : BR +KR+ FO           + 8.182,94 

      Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písmena c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

zdrojom rezervného fondu. 

      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 z.n.p. sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písmena a) a b) 

citovaného zákona z toho prebytku vylučujú : 

      - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, ktoré je možné použiť v rozpočtovom 

roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 503/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

        Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok 

kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a z prostriedkov rezervného fondu 

(príjmová finančná operácia). 

        Výdavkové finančné  operácie boli o 4.695,58 € vyššie, ako príjmové finančné operácie. 

 

Tvorba rezervného fondu z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 12.878,52 €, 

po odpočítaní zostatku finančných operácií v sume -4.695,58  € a po odpočítaní nevyčerpaných 

finančných prostriedkov zo ŠR v sume 0,00 € je vo výške 8.182,94 €.  

 

      Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu 

za rok 2017 vo výške 8.182,94  €. 
   

 

 

 

 

 

     

Tvorba a použitie peňažných fondov v roku 2017 

 

Rezervný fond 

 

      Obec v roku 2017 tvorila rezervný fond nasledovne : 

 

 

Rezervný fond      Suma v € 

__________________________________________________________________ 

 

Poč. stav k 1.1.2017       8.547,10 

Tvorba                    7.972,82 

Čerpanie                                        2.180,57 

Kon. stav k 31.12.2017              14.339,35 
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Sociálny fond  
 

Tvorbu a použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond       Suma v € 

____________________________________________________________________ 

 

Poč. stav k 1.1.2017      265,05  

Prírastky – pov. prídel     374,86 

Úbytky – stravovanie      197,60 

             - ostatné                 120,00 

Kon. stav k 31.12.2017     322,31 

 

 

 

 

 

 

Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
 

     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 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom 

iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) rozpočtom VÚC 

f) ostatným právnickým a fyzickým osobám 
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V roku 2017 usporadúvame tieto vzťahy nasledovne : 

 
Poskytovateľ Účelové určenie 

grantu, transferu, 

uviesť bežné, 

kapitálové výdavky 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

Rozdiel 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Strava v ZŠ 

bežné výdavky 

839,00 839,00 0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Školské potreby 

V ZŠ 

bežné výdavky 

 

149,40 

 

149,40 

 

0,00 

Okresný úrad,  

Veľký Krtíš 

Hlásenie trv. 

pobytu a reg.  

bežné výdavky 

 

230,11 

 

230,11 

 

0,00 

OÚ B.Bystrica 

odbor školstva 

Školstvo ZŠ 

Veľké Zlievce 

bežné výdavky 

 

35.643,00 

 

   35.643,00 

 

0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Rodinné prídavky 

bežné výdavky 

211,68 211,68 0,00 

Okresný úrad, 

Veľký 

Krtíš 

Voľby do NR SR  

664,40 

 

664,40 

 

0,00 

Okresný úrad, 

Veľký 

Krtíš 

Odmena 

skladníkom CO 

bežné výd.  

 

90,00 

 

90,00 

 

0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Dávka v HN 

bežné výdavky 

0,00 0,00 0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Aktivačná činnosť 

v roku 2016 

Bežné výdavky 

 

7.496,03 

 

7.496,03 

 

0,00 

Recyklačný fond 

Bratislava 

 

Bežný transfer od 

ost. subjektov 

 

14,00 

 

14,00 

 

0,00 
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Bilancia aktív a pasív   k     31.12.2017     celých eurách 

 

Súvaha 31.12.2016 31.12.2017 

AKTÍVA 1.442.012,08 1.457.964,35 

Neobežný majetok 1.388.874,36 1.397.387,10 

Dlhodobý nehmotný 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný 1.300.406,36 1.308.919,10 

Dlhodobý finančný 88.468,00 88.468,00 

Obežný majetok 52.545,11 59.736,54 

Zásoby 0,00 0,00 

Pohľadávky 15.577,99 16.333,70 

Finančný majetok 36.585,54 43.020,46 

Poskyt. návrat. fin. výpom. 382,38 382,38 

Časové rozlíšenie 591,81 840,71 

PASÍVA 1.442.012,08 1.457.964,35 

Vlastné zdroje krytia majetku : 585.943,06 592.780,97 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 585.943,06 592.780,97 

Záväzky 100.708,04 138.432,23 

Rezervy 3.849,10 4.150,35 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejenej správy 

2.639,85 0,00 

Dlhodobé záväzky 265,05 45.994,31 

Krátkodobé záväzky 10.940,83 14.790,36 

Bankové úvery 83.013,21 73.497,21 

Časové rozlíšenie 755.360,98 726.751,15 

 

      Podrobná skladba aktív a pasív je uvedená vo výkaze súvaha za rok 2017. 

 

STAV A VÝVOJ  DLHU 

 

      Významnou položkou dlhu obce je úver. 

 

      Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 02/2010 zo dňa 15.3.2010 schválilo prijatie 

dlhodobého bankového úveru na kapitálové výdavky – za účelom predfinancovanie 

investičného projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Zlievce“. 

 

       Obci Veľké Zlievce v roku 2010 v zmysle Zmluvy o úvere číslo 4001/10/043 bol 

poskytnutý úver z OTP banky a.s., Bratislava za účelom financovania investičného projektu 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Zlievce“ schváleného Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou Bratislava v rámci Operačného programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 

vo výške 189.873,41 €  

a to nasledovne : 

 

a) predfinancovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Európskej únie a  

štátneho rozpočtu  SR vo forme nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy 

o poskytnutí „ NFP“ č. ZV00895 v o výške 160.533,73 €, 
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b) spolufinancovanie projektu nad rámec oprávnených nákladov (DPH) vo výške 29.340,18 €. 

      

       Zostatok dlhu k 31.12.2017 na splátkach istín úveru je vo výške 7.290,18 €. 

 

      V roku 2017 bolo na istinách prijatého úveru zaplatených   2.940,00 €. 

 

      Ďalej obci Veľké Zlievce v roku 2011 v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere číslo 

4001/11/078 zo dňa 28.11.2011 bol poskytnutý komunálny investičný úver v sume 117.442,00 

€, za účelom spolufinancovania investičnej akcie „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov 

Veľké Zlievce“.  

      V roku 2017 bolo na istinách prijatého úveru zaplatených 1.740,00 €. 

      Zostatok dlhu k 31.12.2017 na splátkach istín je vo výške 6.857,00 €. 

 

 

 

      Obci Veľké Zlievce v roku 2015 v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere číslo 4001/15/47 zo 

dňa 31.07.2015 bol poskytnutý úver na financovanie projektu „Rekonštrukcia objektu na 

komunitné centrum“ schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky  v rámci Operačného programu Regionálny operačný program, Prioritná 

os č. 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 

Opatrenie č. 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

formou : 

- spolufinancovania oprávnených nákladov nad rámec nenávratného finančného príspevku 

projektu vo výške 6.621,32 € 

- spolufinancovania projektu nad rámec oprávnených nákladov (rekonštrukcia priestorov 

obecného úradu) vo výške 63.912,71. 

- predfinancovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Európskej únie a štátneho 

rozpočtu SR vo forme nenávratného finančného príspevku (ďalej  tiež „nenávratný finančný 

príspevok“ alebo NFP“) v Zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

Z 2212012020201 ( interiérové vybavenie KC) vo výške 24.393,40 €.  

 

 

Poskytnutý úver celkom vo výške 94.927,43 €  

 

 

     Zostatok dlhu k 31.12 2017 na splátkach istín úveru je vo výške 59.350,03 €. 

 

V roku 2017 bolo na istinách prijatého úveru zaplatených 4.836,00 € 

 

 

      Zostatok dlhu z bankového úveru k 31.12.2017 je v čiastke  73.497,21 €. 

 

 

 

 

      Ďalšou významnou položkou dlhu obce sú ostatné dlhodobé záväzky k dodavateľovi.  
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Obec v roku 2017 v zmysle „Zmluvy č. 03032017 o rekonštrukcii verejného osvetlenia obce 

Veľké Zlievce“ zo dňa 27.03.2017, zabezpečovala rekonštrukciu aktívnych prvkov systému 

verejného osvetlenia. Dodavateľ na vlastné náklady zabezpečil práce súvisiace s touto 

rekonštrukciou. 

Cena diela za rekonštrukciu systému verejného osvetlenia bola stanovená v celkovej výške 

47.520,00 €.  

Úhrada ceny za dielo je dohodnutá formou 180 mesačných splátok. Splátky vo výške 264,00€ 

sa uhrádzajú mesačne. 

V roku 2017 bola na splátkach uhradená suma 1.848,00 €. 

 

          Zostatok dlhodobého záväzku k dodavateľovi k 31.12.2017 je v čiastke 45.672,00 €. 

 

      Celková suma dlhu obce k 31.12.2017 (vrátane investičného dodavateľského úveru) 

vo výške 119.169,21 € predstavuje 46,49 % bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. 

  

Hospodárenie príspevkových organizácií 

 

      Obec Veľké Zlievce nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

Podnikateľská činnosť 

 

     Obec Veľké Zlievce podnikateľskú činnosť nevykonáva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Zlievcach dňa 26.04.2018     

 

                                                                                                        Ivan Krahulec 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej tabuli dňa  26.04.2018 

         a zvesený dňa   15.05.2018 

 


