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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. Celkový rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu bol
rozpočtovaný na krytie výdavkov finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2016 uznesením č. 83/2016
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena, schválená dňa 28.8.2017 - rozpočtové opatrenie č.1 a 2/2017
- druhá zmena, schválená dňa 05.12.2017 uznesením č. 74/2017 - rozpočtové opatrenie č.
3/2017
- rozpočet bol upravený k 31.12.2017 v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 rozpočtovým
opatrením v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas ObZ.
Rozpočet obce k 31.12.2017

Schválený
rozpočet
263 722

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
310 377

196 134
61 300
6 288

237 077
61 300
12 000

218 676

272 200

177 276
33 000
8 400

230 800
33 000
8 400

45 046

38 177

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
310 377

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

258 661,62

83

Z rozpočtovaných celkových príjmov 310 377 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
258 661,62 EUR, čo predstavuje 83 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
237 077

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

239 334,55

101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 237 077 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
239 334,55 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 110 až 130)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
187 605

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

189 677,20

101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 147 730 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 147 998,13 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 795 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 33 101,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 352,73 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 729,31 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 19 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 180 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 132 EUR, čo je 73 %
plnenie.
Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 859,20 EUR, čo je 107
% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 586,81 EUR, čo je
124 % plnenie.
a) nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 212 až 221)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 415

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 505,58

177

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 135 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 331,58 EUR, čo je 97
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 318 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 013,58 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 280 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 174 EUR, čo je 62 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov.
b)

iné nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 222 až 292)
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 556

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 650,45

91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 556 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8 650,45 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria poplatky za hrobové miesta, vyhlásenie v MR, služby DS,
reklamné služby, réžia zo ŠJ, poplatok za MŠ a ročné zúčtovanie ZP.
b) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 38 501 EUR bol skutočný príjem vo výške 38 501,32
EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
Okresný úrad, BB, odbor školstva
MDVaRR, Bratislava
MDVaRR, Bratislava
MV SR, Bratislava
MV SR, Banská Bystrica
MDVaRR SR, Bratislava
MV SR
BBSK
DPO SR, Bratislava
Sponzorské Foltán
Lesy SR, ZC
SPOLU:

Suma v EUR
2 205,36
489,00
166,32
99,60
47,10
468,72
21,77
453,45
3 000,00
1 400,00
150,00
30 000,00
38 501,32

Účel
Aktivačná činnosť

Školstvo - MŠ
Register obyvateľstva
Register adries
Životné prostredie
Stavebný úrad – SSÚ, ZC
Stavebný úrad pre miestne
komunikácie
Voľby VÚC
KOSA 2017
Dotácia pre DHZ
Mikuláš
Oprava MK Boháčka

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
61 300

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 044,26

11

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 61 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
7 044,26 EUR, čo predstavuje 11 % plnenie a tvoril ho príjem za predaj pozemkov
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
12 000

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

12 282,81

102

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 12 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 12 282,81 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie a tvoril ho príjem
z rezervného fondu vo výške 12 000, ktoré boli použité na opravu MK Boháčka a prevod zisku
z podnikania vo výške 282,81 €.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
272 200

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

247 204,86

91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 272 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 247 204,86 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
230 800

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

243 004,86

105

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 230 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
243 004,86 EUR, čo predstavuje 105 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 75 561 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
81 100,38 EUR, čo je 107 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy, Školskej jedálne, Spoločného stavebného úradu .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 26 124 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 593,24
EUR, čo je 105 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 123 693 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
125 346,53 EUR, čo je 101 % 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 4 522 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 402,60
EUR, čo predstavuje 119 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov – splátky úrokov - 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 562,11 EUR, čo predstavuje 174 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
33 000

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

0
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8 400

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

4 200

50

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 8 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
4 200 EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie a tvorili ich splátky úverov.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v €
239 335
239 335
243 005
243 005
-3 670
7 044
7 044
0
0
0
7 044
3 374
0
3 374
12 283
4 200
8 083
258 662
247 205
11 457
0
11 457

Prebytok rozpočtu v sume 3 374 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 z.n.p., bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 10/2017 zo dňa 29.3.2017 pokrytie
záväzkov predchádzajúceho obdobia v zmysle
§ 10 ods.9 zákona 583/2004 Z.z.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 312,64
14 390,92
0,00
0,00
12 000,00

0,00
0,00
4 703,56

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- poistenie Allianz 12/15-11/16
- vianočné balíčky
- vianočné poukážky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1 492,79
733,39
0,00
0,00
105,00
150,00
84,10
270,00
1 617,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Rok 2017
1 478 649,06
1 447 539,15
0,00
1 329 559,15
117 980,00
30 250,01
174,31
0,00

Rok 2016
1 595 507,94
1 560 667,43
0,00
1 442 687,43
117 980,00
34 171,09
298,92
0,00

0,00
9 125,57
20 950,13

0,00
10 852,90
23 019,27
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B.VI
B.VII
C

P.č.
A
A.I
A.II
A.III
A.III.1
A.III.2
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
C

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie

Položka pasív
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
obdobie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

0,00

0,00

859,90

669,42

Rok 2017
1 478 649,06
835 563,46
0,00
0,00
835 563,46
896 613,55

Rok 2016
1 595 507,94
929 058,10
0,00
0,00
929 058,10
941 144,96

-61 050,09

-12 086,86

72 096,73
700,00
0,00

78 788,25
700,00
0,00

1 617,08
11 380,72
58 398,93
570 988,87

1 492,79
13 996,53
62 598,93
587 661,59

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
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

1 969,73
5 513,94
3 183,79
703,26
0,00
58 398,93
0,00
10,00
69 779,65

1 969,73
5 513,94
3 183,79
703,26
0,00
58 398,93
0,00
10,00
69 779,65

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ
Prima banka
Slovensko, a.s.

Účel
Investičný úver

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

62 598,93

4 200

1 562,11

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

58 398,93

Rok
splatnosti

r. 2023

Obec uzatvorila v roku 2017 navýšila existujúci úver v Prima banke Slovensko, a.s. o sumu 13
EUR, ktorý z časti vyčerpala na nákup traktora, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na
cesty, ihrisko a obnovu OcÚ. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny
a úrokov sú mesačné.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Ostrý Grúň nemá žiadne príspevkové organizácie.

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. 2/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
činnosť TJ
Rímskokatolícka cirkev
Obec Župkov
ZO SZPB

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 200,00 EUR

2 000,00 EUR

0

1 000,00 EUR
360,00 EUR
82,20 EUR

1 000,00 EUR
360,00 EUR
82,20 EUR

0
0
0

-2-

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2011
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia
2013/00252-2. Predmetom podnikania je:

reg. č. 178/98 a č. ObU-ZH-OZP-

- ubytovacie a stravovacie služby
- v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom – fekál (od 01.08.2013)
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
47 088,93 EUR
Celkové výnosy
48 084,17 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
995,24 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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
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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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené rozpočtové, príspevkové organizácie , právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
Okresný úrad, BB,
odbor školstva
MDVaRR, Bratislava
MDVaRR, Bratislava
MV SR, Bratislava
MV SR, Banská
Bystrica
MDVaRR SR,
Bratislava
MV SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Aktivačná činnosť

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

2 205,36

2 205,36

Školstvo - MŠ

489,00

489,00

Register obyvateľstva
Register adries
Životné prostredie
Stavebný úrad – SSÚ, ZC

166,32
99,60
47,10
468,72

166,32
99,60
47,10
468,72

Stavebný úrad pre miestne
komunikácie
Voľby VÚC

21,77

21,77

453,45

453,45

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Župkov - CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

360

360

0,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 000

3 000

0,00

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec

BBSK – Kosa 2017

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neuplatňuje programový rozpočet.
11
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