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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 15.12.2016 uznesením č.108/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.3.2017 uznesením č. 7/2017
- druhá zmena schválená dňa 20.6.2017 uznesením č. 47/2017
- tretia zmena schválená dňa 28.9.2017 uznesením č. 65/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 5.12.2017 uznesením č. 91/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

2 711 280

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 705 828,74

1 269 025
1 104 851
322 404
15 000
2 711 280

1 313 072,00
296 330,00
78 710,00
17 716,74
1 683 493,82

658 301
1 194 609
300 670
557 700
0

644 962,00
396 926,00
53 205,00
588 400,82
22 334,92

Schválený
rozpočet
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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Upr.rozpočet na rok 2017
1 705 828,74

Skutočnosť k 31.12.2017
1 692 491,96

% plnenia
99,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 688 112 € za obec a 17 716,74 € za ZŠ s MŠ bol
skutočný celkový príjem k 31.12.2017 v sume 1 692 491,96 €, čo predstavuje 99,21 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Upr.rozpočet na rok 2017
1 313 072

Skutočnosť k 31.12.2017
1 302 085,11

% plnenia
99,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 313 072 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 302 085,11 €, čo predstavuje 99,16 % plnenie.
a) daňové príjmy
Upr.rozpočet na rok 2017
612 905

Skutočnosť k 31.12.2017
609 157,58

% plnenia
96,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 455 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 454 682,86 €, čo predstavuje plnenie na 99,39 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 122 725 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 121 647,58 €, čo je
99,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 889,93 €, dane zo stavieb boli v sume
72 651,95 € a dane z bytov boli v sume 2 105,70 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností za rok v sume 2 223,05 €.
Daň za psa 1 322 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 632 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 470,94 €
Daň za ubytovanie 402,20 €
b) nedaňové príjmy:
Upr.rozpočet na rok 2017
87 392

Skutočnosť k 31.12.2017
80 635,65

% plnenia
92,27

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 87 392 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 80 635,65 €, čo je 92,27 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z KTV v sume 10 440,81 €, príjem z prevádzky
ČOV v sume 11 041,61 €, príjem za vodné v Uhrovci 1 422,28 €, za distribúciu úžitkovej vody
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v Látkovciach 1 293,89 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 51 330,71 €
a za odpredaj odpadového dreva 512,40 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 593,95 € , čo je 97,74 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
21 250

Skutočnosť k 31.12.2017
20 940,37

% plnenia
98,54

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21 250 € bol skutočný príjem v sume 20 940,37 €,
čo predstavuje 98,54 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy patria tržby za vyhlásenie
v miestnom rozhlase 212 €, za predaj výrobkov a služieb 10 002,06 €, za odpadové nádoby
1 003,80 €, cintorínske poplatky 1 820,28 €, poplatky za opatrovateľskú službu 408 €, tržby za
stravné od zamestnancov 3 624,80 €, za výherné automaty 300,32 €, z RZ zdravotných poisťovní
1 135,26 €, z dobropisov 224,40 €, z úhrad za znečisťovanie ovzdušia 732,96 €, za separovaný
zber 1 348,57 €, € a ostatné 127,92 €.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 591 525 € bol skutočný príjem vo výške 591 351,51 €, čo
predstavuje 99,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Trenčianske osvetové stredisko
Mesto Partizánske
Mesto Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Slov. agentúra životného prostredia
NP KIKU
Ministerstvo kultúry SR
Dobrovoľná PO SR
ÚPSVaR Partizánske
Európsky sociálny fond
Obce združené v Spoločnom úrade
SPOLU transfery :

Účel
na úpravu vojnových hrobov
voľby
Oslavy 73.výr.SNP
Oslavy 73.výr.SNP
Oslavy 73.výr.SNP
Deň seniorov
prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
hm. núdza, školské pomôcky a i.
matrika
stavebný úrad
pre miestne a účel. komunikácie
na životné prostredie
register obyvateľov a reg. adries
Odstránenie nelegálnej skládky
Činnosť Komunitného centra
Oprava strechy kaštieľa
Nákup MTZ hasičov
Prídavky na deti – osobitný
príjemca
2 329,66 Zamestnanie UoZ
5 754,49 činnosť spoločného úradu

Suma v EUR
387,50
572,25
6 000,00
1 000,00
700,00
3 000,00
465 946,70
280,40
3 068,31
1 409,88
65,49
141,67
1 275,08
5 000,00
35 984,12
54 800,00
3 000,00
70,56

590 786,11
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Granty : príspevok SFZ
Príspevok LKW

315,40 Na činnosť TJ Tatran
250,00 Na činnosť HZZ

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Upr.rozpočet na rok 2017
296 330

Skutočnosť k 31.12.2017
295 994,27

% plnenia
99,88

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 296 330 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
295 994,27 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie. Kapitálové príjmy tvorili tržby z predaja
pozemkov vo výške 330 € a nasledovné granty a transfery :

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond
Ministerstvo financií SR
MPSVaR SR
SPOLU transfery :
Grant Nadácie COOP Jednota

Suma v EUR
Účel
81 000,00 Rekonštrukcia vykurovacej
sústavy v ZŠ s MŠ
20 000,00 Prevencia kriminality
169 664,27 Rekonštrukcia vodovodu v
Látkovciach
10 000,00 Rekonštrukcia kabeláže OcÚ
9 000,00 Nákup OA- sociálny taxík
289 664,27
6 000,00 Prístrešok v areáli TJ Tatran

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2017
zostali na bankovom účte nevyčerpané finančné prostriedky z transferu na prevenciu kriminality
vo výške 10 000 € a grant Nadácie COOP Jednota vo výške 6 000 €.

3. Príjmové finančné operácie:
Upr.rozpočet na rok 2017
78 710

Skutočnosť k 31.12.2017
76 695,84

% plnenia
97,44

Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 710 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
76 695,84 €, čo predstavuje 97,44 % plnenie.
V roku 2017 nebol prijatý žiaden úver , finančné operácie tvorí čerpanie kapitálových transferov
z roka 2016 vo výške 52 987,02 € , z toho 10 000 € bolo na rekonštrukciu kabeláže OcÚ
a zvyšok tvorila rekonštrukcia podláh v budove základnej školy. Z prijatej dotácie na riešenie
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havarijných stavov vo výške 45 tis € tak zostalo do roku 2018 ešte 2 012,98 €. Z rezervného
fondu obec čerpala finančné prostriedky vo výške 23 708,82 € na kapitálové výdavky.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Upr.rozpočet na rok 2017
17 716,74

Skutočnosť k 31.12.2017
17 716,74

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 716,74 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
17 716,74 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola s materskou školou, SNP 5

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

17 716,74 €

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií neboli rozpočtované ani čerpané.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Upr.rozpočet na rok 2017
1 683 493,82

Skutočnosť k 31.12.2017
1 676 005,39

% čerpania
99,55

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 683 493,82 € bolo skutočne čerpané
v sume 1 676 005,39 €, čo predstavuje 99,55 % čerpanie.

k 31.12.207

1. Bežné výdavky obce
Upr.rozpočet na rok 2017
644 962

Skutočnosť k 31.12.2017
638 081,21

% čerpania
98,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 644 962 € boli skutočné výdavky k 31.12.2017 v sume
638 081,21 €, čo predstavuje 98,93 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 175 453 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 174 873,67 €, čo je
99,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného úradu,
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opatrovateľskej služby, zamestnancov Komunitného centra,
pracovníkov na základe
mimopracovného pomeru a odmeny poslancov OcZ a členov volebných komisií.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 69 420 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 69 338,15 €, čo
predstavuje 99,88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 305 586 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 302 666,58 €, čo je
99,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, cestovné náhrady, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 36 715 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 36 621,68 € čo
predstavuje 99,74 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9 747 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9 750,68 €, čo
predstavuje 100,03 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Upr.rozpočet na rok 2017
396 926

Skutočnosť k 31.12.2017
396 323,16

% čerpania
99,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 396 926 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017v sume
396 323,16 €, čo predstavuje 99,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt rekonštrukcie vodovodu v miestnej časti Látkovce - z rozpočtovaných 178 950 €
bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 vo výške 178 593,97 €, čo predstavuje 99,8 %
čerpanie.
b) Projekt rekonštrukcie vykurovania v ZŠ s MŠ - z rozpočtovaných 125 891 € bolo skutočne
vyčerpané k 31.12.2017 v sume 125 866,41 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia chodníkov v obci - z rozpočtovaných 24 100 € bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2017 v sume 24 049,27 €, čo predstavuje 99,79 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia a modernizácia kabeláže v priestoroch OcÚ - z rozpočtovaných 24 115 € bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 24 086,02 €, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
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e) Rekonštrukcia monitorovacieho pracoviska v rámci prevencie kriminality - z rozpočtovaných
13 270 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 264,80 €, čo predstavuje 99,96 %
čerpanie.
f) Nákup OA Hyundai i30 na sociálne účely - z rozpočtovaných 18 500 € bolo skutočne
vyčerpané k 31.12.2017 v sume 18 469,46 €, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.
g) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Centra sociálnych služieb a kaštieľ z rozpočtovaných 9 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 940 €, čo
predstavuje 99,33 % čerpanie.
h) Prekládka potrubia, rekonštrukcia kotolne OcÚ - z rozpočtovaných 3 100 € bolo skutočne
vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 053,23 €, čo predstavuje 99,48 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Upr.rozpočet na rok 2017
53 205

Skutočnosť k 31.12.2017
53 200,20

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 53 205 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
53 200,20 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Finančné výdavky predstavuje splácanie istiny z prijatých úverov, v tom splátky DKUÚ vo
výške 20 000 €, ŠFRB vo výške 20 776,50 € , úver SZRB vo výške 10 020 € a doplatený bol
úver SLSP vo výške 2 403,70 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Upr.rozpočet na rok 2017
588 400,82

Skutočnosť k 31.12.2017
588 400,82

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov školy 588 400,82 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 588 400,82 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Konečný stav bankového účtu ZŠ s MŠ
k 31.12.2017 je 56,45 €.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola

588 400,82 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 319 801,85
1 302 085,11
17 716,74
1 226 482,03
638 081,21
588 400,82
93 319,82
295 994,27
295 994,27
0,00
396 323,16
396 323,16
0,00

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

-

100 328,89

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

7 009,07
16 486,57
23 495,64
76 695,84
53 200,20
23 495,64
1 692 491,96
1 676 005,39
16 486,57
16 486,57
0,00

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

-

Schodok rozpočtu v sume 7 009,07 € 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
v sume 16 486,57 € bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný:
- Z rezervného fondu vo výške 23 708,82 €
- Z prebytku finančných operácií 213,18 €
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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 486,57 EUR, a to na :
- dopravné žiakov ZŠ s MŠ v sume 486,57 EUR

-

b) prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 000 €, a to na :
projekt prevencie kriminality v sume 10 000 €
prístrešok v areáli TJ Tatran v sume 6 000 €

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.
Na základe uvedených skutočností - schodok rozpočtového hospodárenia – bol tento
vyrovnaný z rozdielu finančných operácií a rezervný fond ani iné peňažné fondy obec tvoriť za
rok 2017 nebude.
Ukazovateľ
Príjmy spolu
V tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavky spolu
V tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
Rozdiel príjmov spolu
a výdavkov spolu
(prebytok + / schodok-)
Bežný rozpočet (+, -)
Kapitálový rozpočet (+, -)
Finančné operácie (+, -)
Výsledok rozpočtového
hospodárenia po vylúčení
finančných operácií
(prebytok + / schodok-)

Schválený
rozpočet
2 711 280
1 284 025
1 104 851
322 404
2 711 280
1 216 001
1 194 609
300 670

Upravený
rozpočet
1 705 828,74
1 330 788,74
296 330,00
78 710,00
1 683 493,82
1 233 362,82
396 926,00
53 205,00

Skutočnosť

0,00

22 334,92

16 486,57

-

68 024
89 758

97 425,92
- 100 596,00

93 319,82
-100 328,89

21 734
21 734

25 505,00

23 495,64

-

-22 334,92

- 7 009,07

1 692 491,96
1 319 801,85
295 994,27
76 695,84
1 676 005,39
1 226 482,03
396 323,16
53 200,20

%
plnenia
99,21
99,17
99,88
97,44
99,55
98,93
99,85
99,99
x

x
x
x

x

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky – tvorba z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu 2016
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
47 605,87
0,00

23 708,82

23 897,05

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, postupujúcich podľa Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ... a Interná
smernica o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu Obce Uhrovec.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
287,56
1 608,72

1 169,39

726,89

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

5 537 374,29

5 400 197,34

Neobežný majetok spolu

5 076 669,89

4 278 252,60

2 890,00

6 478,00

4 781 507,43

3 977 502,14

292 272,46

292 272,46

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
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Obežný majetok spolu

457 161,82

1 119 891,18

3 041,57

1 703,28

283 538,57

1 032 206,41

0,00

0,00

42 044,86

16 654,84

128 536,82

69 326,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

3 542,58

4 053,56

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 537 374,29

5 400 197,34

Vlastné imanie

1 174 234,11

1 086 015,23

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 174 234,11

1 086 015,23

793 160,19

887 224,49

1 000,00

1 000,00

55 945,45

12 499,55

390 056,86

368 718,07

59 486,45

49 759,14

286 671,43

254 247,73

3 569 979,99

3 626 957,62

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec eviduje tieto záväzky

index
2016/2015

k 31.12.2015

k 31.12.2016

300 378,58

286 671,43

0,95

254 247,73

0,88

voči štátnym 431 060,66
fondom
(ŠFRB, ŠF)
voči
4 085,63
dodávateľom
voči ŠR –
545,15
dopravné
voči
9 653,36
zamestnancom
voči
7 874,20
poisťovniam
a daňovému
úradu
ostatné
395,10
ostatné zúčt.
0,00
voči ŠR-kapit.
transfery

410 547,68

0,95

389,771,18

0,94

21 051,10

5,15

3 950,31

0,19

945,45

1,73

486,57

0,51

9 705,54

1,00

10 652,57

1,09

7 509,59

0,95

7 943,62

1,05

441,84
55 000,00

1,12
x

432,64
16 000,00

0,98
0,29

voči bankám

k 31.12.2017

index
2017/2016

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o úvere v SZRB vo výške 150 000 € , ktorou z dôvodu
zabezpečenia hospodárnosti využila možnosť refinancovania hypotekárneho úveru, uzatvoreného
v roku 2004 v Prima Banke, a. s. s výhodným úrokom 1,2 % namiesto pôvodných 5,7 %.
Mesačné splátky istiny sú vo výške 835 € a je uzatvorený na dobu 15 rokov. K 31.12.2017 bola
nesplatená časť vo výške 134 970 €. Ďalej má obec nesplatený DKUÚ – Dexia komunál
univerzál úver vo výške 119 277,73 €, ktorý bol zriadený na úhradu spoluúčasti obce pri
investičných projektoch. Úver zo Slovenskej sporiteľne bol prijatý v r.2015 ako prekleňovací,
mesačné splátky istiny boli vo výške 625 € a splatený bol v máji 2017. Úver ŠFRB na výstavbu
nájomných bytových domov, prijatý v roku 2004, spláca obec priebežne v mesačných splátkach
cca 1720 €, k 31.12.2017 bola výška nesplatenej istiny 389 771,18 €.
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Poskytov
ateľ
úveru
ŠFRB
Prima
banka
Prima
banka
SLSP

SZRB

Účel
Výstavba
NBD
Výstavba
NBD
DKUÚ –
spoluúčasť
obce
Zberný
dvorprekleňov.
Refinancov.
úveru Prima

Výška
prijatého
úveru
646 153

Výška
úroku

Zabezp.
úveru

1,2 %

165 970

DLHM

Zostatok
k 31.12.
2015
431 060,66

Zostatok
k 31.12.
2016
410 547,68

5,7 %

DLHM

136 777,97

0,00

248 954

3,1 %

zmenka

153 696,91

139 277,73

287 689

3M+
1,24%

zmenka

9 903,70

2 403,70

150 000

1,2

zmenka

0,00

144 990,00

Zostatok
k 31.12.
2017
389 771,18

Splatnosť

0,00

x

119 277,73

r. 2023

0,00

r. 2017

134 970,00

r. 2031

r. 2034

Prehľad o ukazovateľoch dlhu obce U H R O V E C za roky 2015– 2016
Ukazovateľ
Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov v eur
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur
/ skut. bežné príjmy za rok 2015 s vylúčením dotácií ..../
Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v %:
a) § 17 ods. 6 písm. a)
b) § 17 ods. 6 písm. b)
/ §17,ods. 6 písm. b s platnosťou od 1.1.2017 /
Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlh obce na 1 obyvateľa v eur

Skutočnosť
31.12.2015
31.12.2016
300 378,58
286 671,43

Index
2016/2015
0,95

95 539,42

157 995,44

1,65

1 093 163,50

1 297 167,99
/ 806 650,46 /

x

27,48
8,74

x
x

731 439,24
1544

22,10
12,18
19,83
697 219,11
1535

0,95
0,99

473,73

454,21

0,96

Prehľad o ukazovateľoch dlhu obce U H R O V E C za roky 2016 – 2017
Ukazovateľ
Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov v eur
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur
- / bežné príjmy s vylúčením dotácií /
- / bežné príjmy s vylúčením dotácií
a prenesených kompetencií /
Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v %:
a) § 17 ods. 6 písm. a)
b) § 17 ods. 6 písm. b)
Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlh obce na 1 obyvateľa v eur

Skutočnosť
31.12.2016
31.12.2017
286 671,43
254 247,73
157 995,44

Index
2017/2016
0,88

42 174,38

0,27

650 887,59

x

39,06

x

6,48
644 018,91
1541
417,92

x
0,92
1,00
0,92

1 297 167,99
/806 650,46/

22,10
12,18
19,83
697 219,11
1535
454,21
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Miestne kultúrne stredisko:
Celkové náklady
16 441,18 €
Celkové výnosy
16 506,20 €
Hospodársky výsledok - zisk
65,02 €

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. 1/2016 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 výdavkyrozhodcovská činnosť
Kolkársky klub – bežné výdavky-prenájom
kolkárne v Bánovciach n. B.
Cirkevný zbor ECAV, Uhrovec – bežné
výdavky
Rímsko-katolícka cirkev, Uhrovec – bežné
výdavky
Nezisková organizácia Ľ. Štúra, Uhrovec –
bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 513,21

6 513,21

-

850,00

850,00

-

400,00

400,00

-

400,00

400,00

-

5 100,00

5 100,00

-

- vrátené -4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2017 nepodnikala a nedosiahla z podnikania žiadne príjmy.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
16

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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ
– originálne kompetencie
- vrátené výnosy
/ zostatok bank. účtu
k 31.12.2017 /

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

105 000
+ 9,25 KS účtu
17 773,19

105 009,25

0,00

17 716,74

56,45

x

x

56,45

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ
– prenesené kompetencie
vrátane zostatku doprav.
z roku 2016 / 945,45 € /
+ HN, školské pomôcky
+ preplatok z RZZP
+ zostatok dopravné 2016

465 450,88

465 450,88

0,00

280,40
0,00
x

280,40
0,00
x

0,00
0,00
486,57

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

7 600,00

7 600,00

0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

1 000,00

1 000,00

0

Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

7 906,20

7 901,16

5,04

- prostriedky vlastné

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
(stĺp.3 stĺp.4 )
-5-

OÚ Trenčín

Vojnové hroby

387,50

387,50

0,00

OÚ Bánovce n.B.

Voľby

572,25

572,25

0,00

Ministerstvo
vnútra SR

ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie
- v tom dopravné z r.2016
945,45 €
Stravné v hmotnej núdzi, školské
pomôcky
Matrika, REGOB

465 946,70

465 460,13

486,57

280,40

280,40

0,00

4 343,39

4 343,39

0,00

65,49

65,49

0,00

1 409,88

1 409,88

0,00

141,67

141,67

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

35 984,12

35 984,12

0,00

70,56

70,56

0,00

54 800,00

54 800,00

0,00

2 329,66

2 329,66

0,00

569 331,62

568 745,05

486,57

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
dopravy SR
Ministerstvo
dopravy SR
OÚ Trenčín
Dobrovoľná PO
SR
MPSVaR SR
NP KIKU
ÚPSVaR
Úrad vlády SR
MK SR
ÚPSVaR
Bežné dotácie
spolu :

Miestne a účelové komunikácie
Stavebný úrad
Životné prostredie
Nákup MTZ pre dobrovoľných
hasičov
Činnosť komunitného centra
PnD – osobitný príjemca
Celonár.spomienka na A.Dubčeka
Oprava strechy kaštieľa
Uchádzači o zamestnanie - ESF
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Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Environmentálny
fond
Ministerstvo
financií SR
MPSVaR SR

Rekonštrukcia vykurovacej
sústavy v ZŠ s MŠ
Prevencia kriminality

81 000,00

81 000,00

20 000,00

10 000,00 10 000,00

Rekonštrukcia vodovodu v
Látkovciach
Rekonštrukcia kabeláže OcÚ

169 664,27

169 664,27

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

Nákup OA- sociálny taxík

SPOLU
transfery :

289 664,27

0,00

289 664,27 10 000,00

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Bánovce nad Bebr.
18,00
18,00
0
Mesto Topoľčany
90,00
90,00
0
Obec poskytovala v roku 2017 finančné prostriedky na činnosť CVČ na žiakov s trvalým
pobytom v obci, ktorí tieto CVČ navštevujú.

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Partizánske
Mesto Bánovce nad Bebr.
Obec Žitná-Radiša
Obec Omastiná

1 000,00
700,00
1 282,32
193,20

1 000,00
700,00
1 282,32
193,20

0,00
0,00
0,00
0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec v roku 2017 neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.
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VÚC
Trenčianske osvetové
stredisko
TSK

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

6 000,00
3 000,00

6 000,00
3 000,00

0,00
0,00

.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle uzn. OcZ č. 108/2016 zo dňa 15.12.2016 zostavuje a predkladá rozpočet
bez programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schodok rozpočtu v sume 7 009,07 € 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
v sume 16 486,57 € bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný:
- Z rezervného fondu vo výške 23 708,82 €
- Z prebytku finančných operácií 213,18 €
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 :
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 486,57 EUR, a to na :
- dopravné žiakov ZŠ s MŠ v sume 486,57 EUR
d) prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 000 €, a to na :
- projekt prevencie kriminality v sume 10 000 €
prístrešok v areáli TJ Tatran v sume 6 000 €
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.
Na základe uvedených skutočností - schodok rozpočtového hospodárenia – bol tento
vyrovnaný z rozdielu finančných operácií a rezervný fond ani iné peňažné fondy obec za rok
2017 tvoriť nebude.
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