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Záverečný účet obce za rok 2017
Po skončení rozpočtového roka obec Farná súhrnne spracovala údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu .
Záverečný účet obce v súlade s ustanovením §16 ods.5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/“ďalej len zákon“/ obsahuje :
1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3
2.Rozbor plnenia príjmov
3. Rozbor plnenia výdavkov
4. Výsledok hospodárenia za rok 2017
5. Bilancia aktív a pasív
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
7.Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 a §8 ods.5
8. Údaje o podnikateľskej činnosti obce
9.Tvorba a použitie peňažných fondov obce
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči PO a FO
11.Hodnotenie plnenia programov programového rozpčotu obce – vyhlásenie obce
o programovom rozpočte

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2017 bol schválený rozpočet .
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 a odsek 3 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Rozpočet bol schválený uznesením OZ dňa 15.12.2016 , č.uznesenia 198/2016 písm. c/.
K návrhu rozpočtu bolo vypracované odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
schválené uznesením č. 198/2016 písm. b/.
Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií
obce,a to :
Základná škola
Základná škola s VJM
Podklad ku schodku celkového rozpočtu vrátane finančných operácií rozpísaný na obec a jej
rozpočtové organizácie k 31.12.2017
údaje čerpané z FIN 1-12
schválený
k 31.12.2017
celkové príjmy
961 577

upravený
k 31.12.2017
1 376238,61

čerpanie
k 31.12.2017
1 208 692,50
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celkové výdavky
hospodárenie obce

884134

1 375 139,66

1 172 587,17
36 105,33

Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2017 boli vykonané rozpočtové opatrenia v súlade s ustanovením §14
odsek 1 a odsek 2,zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
a v súlade s ustanovením § 9 odsek 4 písmena b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
v z.n.p., O uvedených opatreniach obec vedie operatívnu evidenciu.
Boli vykonané rozpočtové opatrenia v rozsahu ,ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie,
schvaľovalo, a rozpočtové opatrenia v priebehu roka medzi jednotlivými položkami rozpočtu
rozsahu limitu starostu obce, ktoré OZ priebežne na OZ* zobralo na vedomie.
OZ* obecné zastupiteľstvo
Uznesenia OZ ,ktorými boli vykonané rozpočtové opatrenia a shváleneé OZ:
27.04.2017
uzensenie č. 229/2017 písmeno c/
uznesenie č. 231/2017 v bode rokovania 8.
21.09.2017
uznesenie č. 254/2017
Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka prerokovalo správy o plnení rozpočtu podané hlavnou
kontrolórkou obce Farná, v danej súvislosti prerokovanie o rozpočte OZ ukončilo hlasovaním
a prijatím uznesenia OZ:
21.09.2017
23.02.2018

čerpanie k 30.06.2017
čerpanie k 31.12.2017

uzensenie č. 255/2017
uznesenie prijaté k bodu rokovania č. 6

Prehľad o plnení rozpočtu v EUR vrátane zriadených rozpočtových organizácií

Bežné príjmy
BP – ZS VJM
BP- ZS
spolu P-BR
Bežné výdavky
BV ZŠ
BV ZŠ s VJM
spolu výdavky
BR

schválený
941577
0
0
941577

upravený
1156894,62
0
0
1156894,62

Plnenie
1106129,33
25598,43
491,81
1132219,57

499844
208310
155344
863498

658352
262210
211889,88
1132451,88

626078,10
244746,69
239274,43
1110090,22

153 469,31

18127,80

153469,31
226051,78

18127,80
46 216,88

Kapitálové
0
príjmy
spolu príjmy KR 0
Kapitálové
5000
výdavky
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ZS VJM –zo ŠR
kapit. výdaj
spolu výdavky
KR
Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

5000

226051,78

46216,88

20000

65874,68

58345,13

15636

16636

16201,07

Súčasťou predloženého výkazu o plnení rozpočtu sú aj nerozpočtované príjmy zariadení
školského stravovania.
2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 obec
Rozpočet schválený
961577

Rozpočet po úprave
1376238,61

plnenie
1182602,26

Obec v roku 2017 dosahovala príjmy v súlade s ustanovením § 5 Zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a v znení zákona č. 361/2014 Z.z.
2.1 Bežné príjmy obec

1 106 129,33 EUR

Najväčšiu časť príjmovej časti rozpočtu tvorila tzv. podielová daň zo ŠR pre obec .
Podstatnú časť tvorili aj výnosy miestnych daní a poplatkov v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2.1.1.Daňové príjmy a poplatky
a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná činil 398 746 EUR, ,čo
predstavovalo plnenie vo výške 101 % oproti rozpočtu 393 907 EUR.
Z z toho bolo použitých na originálne kompetencie obce na úseku vzdelávania :
- materská škola a výdajná ŠJ
69 874,78 EUR
- základné vzdelávanie a zariadenia ŠS
52 788 EUR
- energie financované z OK refundované pre ZŠ VJM
7200
EUR
spolu 129 862,70 EUR , čo činilo 32,5 % . Obec by si do budúcna mala ponechať
rezervu z podielovej dane aj na financovanie sociálnych služieb občanov a na ostatné
originálne kompetencie hradené z rozpočtu obce. V súlade so schváleným komunitným
plánom sociálnych služieb.
b) Dane z majetku predstavovali čiastku 104 697,66 EUR, plnenie 76% oproti
plánovanému rozpočtu 137 707,87 EUR, v tom :
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položka príjmu
daň z pozemkov
b.o
daň z pozemkov
minulé roky
daň zo stavieb
b.o
daň zo stavieb
minulé roky
daň z bytov b.o
daň z bytov
minulé roky
spolu miestne
dane

schválený
105 879

upravený
105 879

skutočnosť
92 505,72

čerpanie ˇ%
87

22 178

22 178

3851,74

17

8238

8238

7412,07

90

1371

1371

862,70

63

30
0

41,87
0

65,63
0

157

137 696

137 707,87

104 697,86

76

Nedoplatok na miestnych daniach za obdobie bežného roka 2017 tvoria 14 198,93
EUR, nedoplatky z predchádzajúcich rokov činia 18 811 , 07 EUR.
ostatné miestne dane a poplatky
Pri ostatných miestnych daniach a poplatku boli rozpočtované príjmy rozpočtované
v sume 7314 EUR dva krát, týkalo sa to príjmov za predchádzajúce roky.
Skutočnosť čerpanie v príjmovej časti rozpočtu za predchádzajúce roky bolo 47274,16
EUR , za bežný rok vo výške 14 122,47 EUR , čo predstavuje nedoplatky 6433 EUR
a plnenie za bežný rok 69%.
druh
dane/poplatku
daň za psa b.o
daň za psa m.r.
poplatky
za
nevýherné
hracie prístroje
poplatok
za
užívanie
verejného
priestranstva
Za
zber
a odškodňovanie
TKO b.o
Za
zber
a odškodňovanie
TKO m.r.
bežný rozpočet
spolu

schválený
rozpočet
1710
1520
1700

upravený
rozpočet
1710
1520
1700

skutočnosť

čerpanie v %

1157,09
155,27
1728,92

68
10
102

700

700

0

0

7314

7314

4274,16

58

20 556

20 556

14122,47

69

33 500

33 500

21 437,91

53
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Obec ako správca miestnych daní a poplatkov sa snaží maximálne využívať všetky
zákonné prostriedky ,aby sa znížili nedoplatky z predchádzajúcich rokov, o čom svedčí
aj skutočnosť znížovania pohľadávok za posledné 2 roky
,ktoré vznikli
v predchádzajúcich rokoch. Samotný efekt vyrubovacieho konania závisí však od
finančnej situácie, a možností daňovníkov, kedže v obci žijú občania zo sociálne
znevýhodneného prostriedia .
Tvorba opravných položiek k daňovým a nedaňovým pohľadávkam:
Obec pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovala v súlade s Opatrením
MF SR z 8.augusta 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpčotové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy obce a vyššie úzenmne celky.
V súlade s ustanovením §15 odsek 5 uvedeného opatrenia obec tvorila opravné
položky najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžníci
úplne, alebo čiastočne nezaplatia a sú dlhšiu dobu po lehote splatnosti.
Opravné položky k daňovým pohľadávkam
Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam

13 593,93 EUR
20 518,45 EUR

Zamestnanec zodpovedný za miestne dane a poplatky priebežne s ekonomickým úsekom
priebežne odsúhlasujú pohľadávky v priebehu rozpočtového roka, no z dôvodu
sociálnych
pomerov, a ekonomickej situácie niektorých občanov, nedoplatky
z predcházajúcich rokov vymáhajú len s ohľadom na platobnú schopnosť jednotlivých
daňovníkov.
2.1.2. Nedaňové príjmy obce

89 298,79 EUR

Súčasťou plnenia rozpočtu obce za rok 2017 bol v súlade s ustanovením §5 odsek 1 písmeno b/
aj nedaňový príjem z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce , z činnosti obce a jej
rozpočtových organizácií .
a/Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
c/ ostatné príjmy , správne poplatky vrátane refundácií,vratiek

24 365,71 EUR
37 331,84 EUR
27 601,23 EUR

2.1.3 .Obec prijala nasledovné granty a transfery
bežné granty a transfery
Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra/KŠÚ/
KŠÚ Nitra

poskytnutá výška
transferu v EUR
362 362
12 788

účel poskytnutia
normatívne fin.prostr. na
regionálne školstvo
dohadovacie konanie
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KŠÚ príspev. na
výchovu a vzdelávanie
PK MŠ
Nenormatívne
prostriedky zo ŠR pre
ZŠ
Krajský ŠÚ Nitra
Krajský ŠÚ Nitra

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský ŠÚ
Obec – prenesený
výkon štátnej správy
Obvodný úrad

1144

4068,20
4716
1500
1500
6824,65
1045
1907
9224

Obvodný úrad
MV SR
ÚPSVaR-ESF, ŠR

1932,48
509,20
443,85
568,30
56178,12

VÚC

1700

VÚC

1700

MF SR
mimo subjekt VS BT
dotácia Leader
spolu tuzemské granty
a transfery
zahraničné bežné
granty a transfery
bežné granty
a transfery prijaté
spolu

1000
500
3969,72
475 580,52
1643,06

dopravné žiaci
vzdelávacie poukazy
učebnice
škola v prírode
lyžiarsky výcvik
stravné HN
školské potreby HN
Sociáln.znevýh.deti
asistent učiteľa
odchodné

matrika
register adries
evidencia obyvateľstva
voľby
AČ zamestnanci
ostatné subjekty VS
kultúra –
predvian.podujatie
kultúra-družobný deň
obce Farná
Fond podpory umenia
nadácia ZSE
projekt Javisko
kultúra

477 223,78

Granty a transfery bežného rozpočtu boli účelovo použité v súlade s ich
účelom.Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi , finančné prostriedky
nevyčerpané na dopravné sa presunuli do rozpočtu 2018:
- ZŠ
- ZŠ VJM
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu
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nákladovprenesenéhovýkonu štátnej správy mohla obec použiť na úhradu týchto nákladov
vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR na úhradu týchto nákladov prostriedky štátneho
rozpočtu obec zúčtovala v prospech svojho rozpočtu. / §7 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z./
2.2 Kapitálové príjmy
EUR
schválený rozpočet
0

upravený rozpočet
153 469,31

skutočnosť
18 127,80

Obec v roku 2018 na základe uznsenia OZ o prevode prebytočného majetku vo
vlastníctve obce, dosiahla kapitálové príjmy z predaja nehnuteľnosti vo výške 13 127,80 EUR.
Súčasťou kapitálového rozpočtu bol prijatý kapitálový transfer 5000 EUR na kamerový
systém, ktorý ku koncu rozpočtového roka nebol vyčerpaných , obec ho vykazovala na
bankovom účte , a v roku 2018 bol zapojený do rozpočtu na čerpanie výdavkov súlade s účelom
poskytnutia dotácie zo ŠR.
V pôvodnom návrhu rozpočtu boli rozpočtované prostriedky na financovanie bytovej výstavby,
pričom v priebehu roka 2017 nedošlo k plneniu v príjmovej časti rozpočtu pri dotácií zo ŠR.

2.3 Príjmové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
20 000

upravený rozpočet
65 874,68

skutočnosť
58 345,13

Finančné operácie predstavovali :
-

zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúceho roka vo výške 18 204,83
EUR vrátane zostatku depozitných finanncých prostriedkov škôl
splácanie návratných fiančných výpomocí sociáneznevýhodneným občanom vo výške
300 EUR
prijaté návratné zdroje financovania do rozpočtu obce na kapitálové výdavky vo
výške 47 369,85 EUR

2.4 Nerozpočtované príjmy obce
Súčasoťu čerpania rozpočtu obce sú aj nerozpočtované príjmy za stravné a/ ŠJ pri MŠ. Tieto
finančné prostriedky obec preposielala v priebehu roka na účet školskej jedálne.
- stravné pre ŠJ od rodičov žiakov MŠ vo výške 5670,31 EUR
2.5 Príjmy rozpočtových organizácii obce
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Základná škola a Základná škola s VJM mala príjem v rozpočte na refundáciu nákladov pre
mzdy a odvody zamestnancov prijatých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku zo ŠR voči UPSVaR.
- príjmy vykázané v rámci konsolidované celku za RO predstavovali pri ZŠ 360 EUR, príjem od
rodičov inkasovaný za ŠKD, a pri ZŠ VJM príjmy predstavovali 1232 EUR.
Zariadenie školského stravovania malo nerozočtované príjmy pri vlastných stravníkoch.
Organizácia
Základná škola
ZŠ s VJM

schválený rozpočet
0
0

upravený rozpočet
0
0

skutočnosť
491,81
25598,43

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 vrátane RO
Rozpočet na rok
2017
884 134

Rozpočet
upravený
1 375 139,66

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 172 587,17

% čerpania

čerpanie

% čerpania

626 078,10

95

85,2

3.1 Bežné výdavky obec
Rozpočet na rok
2017
499 844

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
658 352

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie
funkčná
klasif

oblasť

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

EUR
plnenie %

01.1.1
01.3.3.

Výkon a zák.orgán
Iné všeob.služby, matrika,
EO
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeob.prac.oblasť
Nakladanie s odpadmi
Miestne kultúrne strediskokultúra obce
rozvoj
obce,
štúdie,expertízy
Verejné osvetlenie
Zdravotn.stredisko
Rekreačné a poštov služby
Kultúrne služby
Transfery a dotácie pre OZ

356 450
2230

441133
2230

428987,88
2885,53

97
129

820
200
0
27000
35590

1270
330
57645
22000
44990

1190,92
396
59747,20
21505,93
25878,73

94
120
104
98
58

2000

400

2000
15000
2000

0
13700
2500

0
9861,13
2500

72
100

1200

3000

3250

108

03.1.0
03.2.0
04.1.2
05.1.0
08.2.0

06.4.0
07.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
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08.3.0
09.1.1
09.6.0

údržba miestneho rozhlasu
Predprim.vzdeláv. MŠ
ŠJ vedľajšie služby MŠ
spolu bežné výdavky

0
55354

0
69154

0
69874,78

0
101

499844

658 352

626 078,10

95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrili výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
So mzdami povinnú zložku tvoria zákonné odvody na poistné do sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní.
Tovary a služby
Išlo 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.
Výdavky na externý manažment, na špeciálne služby, audit konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2017 .
V priebehu roka 2017 z dôvodu havarijného stavu miestneho rozhlasu, a rizika
ohrozenia bezpečnosti občanov z dôvodu jeho nefungovania , obec dodávateľským spôsobom
čiastočne opravila , zfunkčnila poškodené časti miestneho rozhlasu. Výdavok ,faktúra za opravu
vo výške 747 EUR, bola uhradená v roku 2018.
3.5. Nerozpočtované výdavky obce
Výdavky za stravné v MŠ sa preposielajú na účet ŠJ pri ZŠ VJM . Pri materskej škole funguje
výdajná školská jedáleň.
3.2 Bežné transfery
Obec v roku 2017 schválila VZN č.1/2017 určila výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadeníé so sídlom v obci Farná vyplatené z vlastných príjmov obce.
Originálne kompetencie
ZŠ ŠKD
ZŠ VJM ŠKD
ŠJ pri ZŠ

13 092
12 000
27 696

EUR
EUR
EUR

Obec na základe vystavenej faktúry zo strany ZŠ VJM Farná , prispievala na refundáciu
pomernej časti nákladov na energie, a to konkrétne na originálne kompetencie mesačne sumou
600 EUR z rozpočtu obce.
3.3 Kapitálové výdavky vrátane RO :
Rozpočet na rok

upravený 2017

Skutočnosť

% čerpania

10

2017
5000

226 051,78

k 31.12.2017
46 216,88

20,4

Výdavky kapitálového rozpočtu obce tvorili výdavky na:
a/ zberný dvor vlastná spouúčasť obce
b/ infraštrukúra BD poplatky
c/ vodovod Vinica výdavky
d/ javisko vlastné zdroje obce
e/ javisko financované cez návratné zdroje finanocvania
f/ rekonštrukcia, modernizácia strechy OZS financované NZF
g/ MKS kapitálové výdavky
- projektová dokumentácia
- energetický audit k projektu
h/ OZS vlastné prostriedky obce
i/ OZS prístavby ,nadstavby, zdroj NZF

1188 EUR
2057,88 EUR
3900 EUR
3459 EUR
10 515 EUR
5884,30 EUR
8940 EUR

2272,72
8000 EUR

Skutočné čerpanie kapitálového rozpotu podľa položiek z účtovníctva bolo 46 216,88 EUR.
V roku 2017 boli naplánované výdavky na infraštrukúru a výdavky na projekt Zberný dvor,
ktoré neboli čerpané v bežnom roku v plnej výške, a premietli sa v návrhu rozpočtu v roku
2018.
V položke kapitálového rozpotu FIN 1-12 EK 717001 zdroj 52 bolo čerpanie v skutočnosti
10 515 EUR na javisko murované podium.
Rozpočtové organizácie kapitálové výdavky nemali.
3.4 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2017
15 636

upravený
rozpočet
16 636

Skutočnosť
k 31.12.2017
16201,07

% čerpania
97,3%

V rámci výdavkových finančných operácií obec splácala v roku 2017 návratné zdroje
financovania prijaté do rozpočtu obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku , z dôvodu
preklenutia časového nesúladu medzi prijatou dotáciu zo štátneho rozpočtu a realizovanným
projektom.
Splácanie istiny dlhodobých bankových úverov mesačne podľa zmluvyných podmienok banky
- finančný prenájom MV Kia Carens

3140,07 EUR

- spoluúčasť projekt Verejného osvetlenia spolufinancov. 3936

EUR

- DBÚ investičný prijatý r.2017 č.ú. 92779911

1412

EUR

- DBÚ obecné trhovisko

4500

EUR

- DBÚ rekonštrukcia OZS strecha

3213

EUR
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Obec v priebehu roka použila návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce na bankovom účte v banke povolené prečerpanie,
ktoré bolo k 31.12.2017 splatené.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
Základná škola hospodárila v roku 2017 v rámci svojho schváleného rozpočtu.
Finančné prostriedky ,ktoré obdržala ako nomratívne zo štátneho rozpočtu tie boli vo výške
EUR. Výdavky rozpočtovej organizácie vrátane normatívneho a nenormatívneho financovania
zo ŠR, a vrátane originálnych kompetencií na ŠKD 244 746,69 EUR . Zostatok finančných
prostriedkov k 31.12.2017 preposlaný ku koncu roka na účet zriaďovateľa bol
EUR 11 100 EUR na mzdy, odvody zamestnancov za mesiac december 2017 vyplatené
z rozpočtu v januári 2018.
Základná škola s VJM
Základná škola s VJM hospodárila v roku 2017 v rámci svojho schváleného rozpočtu.
Finančné prostriedky ,ktoré obdržala ako nomratívne zo štátneho rozpočtu , vrátane výdavkov
na originálne kompetencie na ŠKD , zariadenie školského stravovania , spolu vo výške
239 274,43 EUR .
Finančné prostriedky na vyplatenie miezd, odvodov za mesiac december 2017, vyplatené
v mesiaci január v roku 2018 , boli preposlané ku koncu roka do depozitu na účet
zriaďovateľa – obce vo výške 6300 EUR .
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu v tom
BP obce
BP ZŠ
BP ZŠ VJM
Bežné výdavky spolu v tom
BV obce
BV ZŠ
BV ZŠ VJM
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 132 219,57
1 106 129,33
491,81
25 598,43
1 110 099,22
626 078,10
244 746,69
239 274,43
22 120,35
18127,80
18127,80
0
46 216,88
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z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodok
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z príjmovej časti kapitálového rozpočtu
nevyčerpaná dotácia na kamerový systém k 31.12.
Upravený VH bežného a kapitálového rozpočtu-schodok
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce vrátane FO prebytok

46 216,88
0
28 089,08
5000
10 968,73
58 345,13
16 201,07
42 144,06
1 208 692,50
1 172 587,17
36 105,33

Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku hospodárenia obce vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky na kamerový
systém , k 31.12.2018 na účte obce v sume 5000 EUR
Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010 v prílohe č. 1 k Záverečnému účtu
Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obec za rok 2017 zisk vo výške 19 661,81
EUR .
Schodok kapitálového rozpočtu bol prekrytý z prebytku bežného rozpočtu 22 120,35 EUR
a z príjmových finančncýh operácií v sume 5968,73 EUR. Rezervný fond obce za rok 2017 sa
netvorí.
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

PS k 01.01.2017

KS k 31.12.2017

Majetok spolu

2 509 569,59

Neobežný majetok spolu

2447 933,66

2556 569,58

Dlhodobý nehmotný majetok

1439,95

1439,95

Dlhodobý hmotný majetok

2171 448,18

2 280 384,10

Dlhodobý finančný majetok

275 045,53

275 045,53

Obežný majetok spolu

61 183,22

88 676,84

z toho :
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z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

9365,12

17 180,80

Krátkodobé pohľadávky

29 620,31

32 200,25

Finančné účty

21 497,79

38 445,99

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 700

850

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

452,71

2545,99

PASÍVA
Názov

PS k 01.01.2017

KS k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 509 569,59

2 648 092,41

Vlastné imanie

1 760 215,58

1 813 447,19

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

6315,33

Výsledok hospodárenia

1 753 900,25

1 813 447,19

Záväzky

75 592,12

207 192,85

2400

0

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

17 400

Dlhodobé záväzky

18 364,09

16 150,90

Krátkodobé záväzky

35 694 ,93

127 687,32

Bankové úvery a výpomoci

19 133,10

45 954,43

Časové rozlíšenie

673 761,69

627 452,57

Prehľad o výnosoch a nákladoch za rok 2016 a rok 2017
a/ náklady obec v EUR
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50* spotrebované nákupy
51* služby
52*osobné náklady
53* dane a poplatky
54* ostatné nákl.prev.
činnosť
55* odpisy ,rezervy
56* finančné náklady
58* náklady na transfery
a náklady z odvodu príjmov
Náklady spolu

rok 2016
121 077,54
81 240,16
348 095,20
0
7204,25

rok 2017
136 056,58
122 921,61
348 340,89
4
2543,05

103 825,99
815,26
47 188

114 571,59
1300,97
57 888

709446,42

783 626,69

rok 2016
15 687,93
502 089,27

rok 2017
21 667,41
579 187,45

31 865,37

19 212,94

2400

32 637,07

138 526,57

150 583,63

690 569,98

803 288,50

b/ výnosy obec v EUR
60* tržby za vlastné výkony
63*Daňové a colné výnosy z
poplatkov
64* ostatné výnosy
z prevádzk. činnosti
65* zúčtovanie rezerv
a opravn.položiek
69* výnosy z transferov
z rozpočtu prijmov
obce,VÚC,ŠR

Výnosy spolu

6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
a/ dhodobé záväzky
- iné záväzky z nájmu MV
- záväzky zo sociálneho fond

16 150,90 EUR v tom:
14 098,85 EUR
2052,05 EUR

b/ krátkodobé záväzky

127 687,32 EUR v tom:

- voči dodávateľom
88 287,60 EUR
predstavovali najmä záväzky z neuhradených faktúr „Zberný dvor „ uhrádzané v r.2018
- prijaté preddavky
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daň.úradu
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- ostatné záväzky z nájmu MV krátkodobé

4572,60 EUR istina r.2018

Obec v predchádzajúcich rozpočtových rokoch uzatvorila
úverové zmluvy na účelové
preklenovacie krátkodobé úvery , ktoré sa v priebehu roka pravidelne splácali v súlade
s uzatvorenou zmluvou , a dlhodobé bankové úvery sa v roku 2017 splatili.
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
záväzky z nájmu MV
štátnym fondom
ostatné záväzky
záväzky medzi sujbjekmi VS –
RO depozitné prostriedky k 31.12.
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

88 287,60
19 530,74
12 152,06
2083,46

88 287,60
19 530,74
12 152,06
2083,46

45 954,43
18 670,85

45 954,43
18 670,85

3112,91
17 400

3112,91
17 400

207 192,65

207 192,65

Stav úverov k 31.12.2017
45 954,43 EUR v tom
Veriteľ

VÚB a.s.

VÚB a.s.
VÚB a.s.
VÚB a.s.

Účel

Obecné
trhovisko
obstaranie
stavba
OZS
kapitálové
výdavky
KV rok 2017
refundované
VO
spolufincovani
e projekt EÚ a
ŠR

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

21778,87

4500

206,40

6793,83

2019

20000

4284

247,18

16 042

2022

20 643

1412

123,83

19 231,94

2022

17023,39

4127,03

112,40

3886,66

2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o poskytnutí úveru na refinancovanie kapitálových
výdavkov rozpočtu obce. V roku 2017 bol na vyrovnanie časového nesúladu čerpaný
kontokorentný úver, ktorý bol k 31.12.2017 na bežnom účte vyrovnaný .
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
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b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z finančného prenájmu motorového vozidla
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
celková suma dlhu obce k 31.12.2017

1 019 794,40
1 019 794,40
45 954,43

17 048,09
63 002,52

63 002,52
6,1 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b/ suma splátok návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 písmeno b/ 1,5 %
Celková suma splácania istiny z úverov a finančného prenájmu 16 201,07 EUR.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a písmeno b/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p
7. 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 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na základe podanej

Suma
poskytnutých

Suma
skutočne
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žiadosti

finančných
prostriedkov
-1-2-

ZMRS
Nádas
TJ Klas
OZ Zlatý strapec
PZ DROP
ZRSŠ
Csemadok
Reformovaná cirkev

600
1000
2500
500
500
600
500
300

použitých
finančných
prostriedkov
-3600
1000
2500
500
500
600
750
300

8. Podnikateľská činnosť
Obec má vydané živnostenské oprávnenie , no obec v roku 2017 nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahovala príjem.
Obec zabezpečuje zo svojho rozpočtu len verejnoprospešné služby pre svojich občanov v k.ú.
obce Farná.
9. 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017 bankový účet 2137267653/0200
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
prevody medzi účtami
- príjem z predaja prebytočného majetku
Minipresso
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- zastrešenie ŠJ použitie RF
- bankové prevody
- krytie schodku rozpočtu
- bankové poplatky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
31,84

26000
16500

7490,52
11 000

7537,58

Peňažný fond rozvoja obce
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Obec prebytok prostriedkov hospodárenia obce v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004
Z.z. v z.n.p.. používa v ďalších rokoch na rozvoj obce .
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel -

Suma v EUR
%

úbytky
KZ k 31.12.2017

3317,46
2691,98

4064,72
1944,72

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

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnym účelovým fondom.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec v roku 2017 mala schválený finančný rozpočet bez programovej štruktúry.
Návrh na uznesenie OZ:
a/ Obecné zastupiteľstvo vo Farnej prerokovalo Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
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b/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením §16 odsek 10 písmeno a/ Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov , celoročné hospodárenie obce za rok 2017 s výrokom „bez výhrad“
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