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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. Rozpočet obce na rok 2017 ako celok bol zostavený ako
vyrovnaný bez programovej štruktúry rozpísané na úrovni kategórii: 610,620,630,640,650.
Členený bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet – kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky a finančné príjmové a výdavkové operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.94/2016
Rozpočet bol zmenený :
Zmeny rozpočtu:
1. zmena schválená OZ RO č. 1 dňa 28.3.2017 uzn. č. 109/2017
2. zmena RO č. 2 schválené OZ dňa 20.6.2017 uzn. č. 115/2017
3. zmena RO č. 3 schválené OZ dňa 20.6.2017 uzn. č. 116/2017
4. zmena RO č. 4 schválené OZ dňa 28.9.2017 uzn. č. 125/2017
5. zmena RO č. 5 schválené OZ dňa 28.9.2017 uzn. č. 126/2017
6. zmena RO č. 6 schválené OZ dňa 28.9.2017 uzn. č. 127/2017
7. zmena RO č. 7 schválené OZ dňa 12.12.2017 uzn.č. 137/2017
8. zmena RO č. 8 schválené OZ dňa 12.12.2017 uzn. č. 138/2017
9. zmena schválená OZ RO č. 9 dňa 12.12.2017 uzn. č. 139/2017
10. zmena RO č. 10 schválené OZ dňa ........2018 uzn. č. ..../2018
( Zápisnice a uznesenia sú uložené u starostu obce Šútovce, posledná zmena RO č. 10 bude prerokovávaná na najbližšom obecnom zastupiteľstve v roku 2018).

V EUR:
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet po
zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

824340,00

183238,06

183238,06

157030,00
667310,00
,003333103333
0,00
3103310310,00
824340,00

181321,97
0,00
1916,09
174103,85

181321,97
0,00
1916,09
174103,85

109492,00
695310,00

150007,52
3954,00

150007,52
3954,00

19538,00

20142,33

20142,33

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov v štruktúre hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie
v prvej úrovni v číselnom kóde tak ako bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.
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1. Bežné príjmy ( v EUR)
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
183238,06
183238,06
100
Z rozpočtovaných celkových príjmov 183238,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
183238,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy ( v EUR)
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
110006,72

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

110006,72

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (ekonomická klasifikácia 110)
Predpokladané finančné prostriedky v schválenom rozpočte: v sume 105230,00 EUR,
po poslednej zmene rozpočtu v sume 110006,72 EUR z výnosu dane z príjmov a skutočne
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 110006,72 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností (ekonomická klasifikácia 120)
Z rozpočtovaných 6910,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6910,85 EUR, čo
predstavuje plnenie 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4554,75 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2356,10 EUR. Začiatkom roku 2017 bola uhradená pohľadávka
z roku 2016 a obec k 31.12.2017 neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa (ekonomická klasifikácia 130)
Z rozpočtovaných 441,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 441,66 EUR, čo
predstavuje plnenie 100 % plnenie. K 31.12.2017 obec evidovala 88 psov.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ekonomická klasifikácia 130)
Obec počítala s rozpočtom 7089,73 EUR, plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 7089,73 EUR, je
to plnenie na 100 %. Obec eviduje pohľadávku za rok 2015 FO v sume: 15,- EUR a za rok 2016
FO v sume: 13,38 EUR.
b) nedaňové príjmy: (v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

26503,38

26503,38

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (ekonomická klasifikácia 210)
Po schválenej poslednej zmene rozpočtovými opatreniami rozpočtované 26503,38 EUR ,
skutočnosť 26503,38 EUR príjem k 31.12.2017 , čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem
predstavuje príjem z prenajatých poľnohospodárskych pozemkov občanom Šútoviec , prenájom
nebytového priestoru – garáž spoločnosti Agro-helpek, príjem za krátkodobý prenájom
priestorov v obecnej budove č. 39 a príjem z 14 bj nájomného bytového domu č. 112.
Za významnú položku na pohľadávkach obec eviduje nezaplatené nájomné za bytovú jednotku
č. 112/4 za roky 2015 a 2016 v sume 2239,43 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (ekonomická klasifikácia 220)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2399,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2399,90 EUR, čo je
100 % plnenie. V tom: za overovanie podpisov a listín ( 180 záznamov) príjem v sume 198,EUR, za ostatné poplatky : rybárske lístky ( 6ks) v sume 52,- EUR, drobné stavby (15- krát )
v sume 150,- EUR, pokuty (1x) v sume 87,- EUR, príjmy za odvysielané platené relácie ( 17 x)
v sume 54,- EUR, príjem z recyklačného fondu v sume 28,- EUR a za dodanú elektrickú energiu
na základňovej stanici na parcele č. 388/3, KN reg. “C“ v Dolných Šútovciach v zmysle zmluvy
o odbere elektrickej energie pre spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava ( 1534,90,- EUR),
príjem za vyseparovaný elektroodpad (jarná a jesenná akcia – zbez od občanov) za 1020 kg
v sume 33,66 EUR od zmluvného odberateľa Metal Servis Recycling, s.r.o. Banská Bystrica
príjem za ostatné poplatky a tržby v sume 262,34 EUR.
Iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 290)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3005,97 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3005,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
c) prijaté granty a transfery ( ekonomická klasifikácia 310)v EUR
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

24963,76

24963,76

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 24963,76 EUR bol skutočný príjem vo výške 24963,76
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Za rok 2017:
Poskytovateľ dotácie
ÚPSV a R Prievidza
Okresný úrad Trenčín

Suma v EUR
23534,69

164,00

Účel
Vytvorenie pracovného miesta pre
znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie, aktivačná činnosť
Na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy

MV SR

53,20

MV SR

145,20

Okresný úrad Trenčín

41,12

MDV a RR SR

409,20

MV SR / OÚ Prievidza

616,35

Prenesený výkon štátnej správy –
úsek registra adries
Prenesený výkon štátnej správy –
úsek hlásenia pobytu občanov
Prenesený výkon štátnej správy –
úsek životného prostredia
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
Financovanie
výdavkov
spojených s voľbami do VÚC

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy: ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0

Na základe podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a podaných projektov :
vybudovanie zberného dvora, skládka odpadu a nákup komunálnej techniky , rekonštrukcia
miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok a revitalizácia verejného
priestranstva pri obecnej budove č. 112 v objeme : 667310,- EUR , obci neboli priznané
finančné prostriedky.
3. Príjmové finančné operácie: ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1916,09

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1916,09

0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1916,09 EUR bolo skutočne zapojených
z minulých rokov do finančných príjmov k 31.12.2017 v sume 1916,09 EUR, čo predstavuje 100
% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Poznámka: rozbor čerpania výdavkov sa vykonal v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom – bežné výdavky bez programovej štruktúry rozpísané na úrovni
hlavnej kategórie: 610,620,630,640,650.
V EUR:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
174103,85

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

174103,85

100

Z rozpočtovaných celkom výdavkov 174103,85 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 174103,85 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2017

1. Bežné výdavky (bez mimorozpočtových) v EUR
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
150007,52

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

150007,52

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 150007,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 150007,52 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ( ekonomická klasifikácia 610)
Z rozpočtovaných výdavkov 65790,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
65790,49 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre starostu obce,
poslancom obecného zastupiteľstva, pre hlavného kontrolóra obce , zamestnancom obecného
úradu, zamestnancom materskej školy a dofinancovanie do miezd pomocným pracovníkom,
ktorí sú zamestnaní na úseku všeobecne prospešných prác pre obec.
Poistné a príspevok do poisťovní (ekonomická klasifikácia 620)
Z rozpočtovaných výdavkov 23216,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
23216,46 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630)
Z rozpočtovaných výdavkov 54494,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
54494,00 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, predovšetkým na:
zabezpečenie správy majetku obce, chodu obecného úradu, reprezentačné výdavky pre starostu
obce, verejné osvetlenie, odvoz, spracovanie a likvidácia odpadu , prevádzkovanie obecných
cintorínov, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska
vybavenosť, všeobecná pracovná oblasť, starostlivosť o miestne komunikácie, náklady na
spoločný stavebný úrad, multifunkčné ihrisko, obecný rozhlas, obecná knižnica, organizovanie
kultúrnych a športových aktivít pre občanov obce , starostlivosť o pred primárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou MŠ a sociálne zabezpečenie o starších občanov obce
.
Bežné transfery (ekonomická klasifikácia 640)
Z rozpočtovaných výdavkov 2115,22. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2115,22
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Výdavky na úhradu: ročné členské do stavovských organizácií, výdavky na spoločný stavebný
úrad a vynaložené finančné prostriedky na akciu organizovanú obcou v rámci mesiaca úcty
k starším a rozpočtový príspevok pre základnú organizáciu Šútovce Jednota dôchodcov na
Slovensku.
Prehľad o členstve a ročný príspevok:
ZMOS Bratislava
RVC NITRA
ZMO Horná Nitra
RKC PRIEVIDZA

72,60 EUR
130,00 EUR
87,56 EUR
50,00 EUR

celoslovenské zastupovanie
účasť na školeniach, semináre
regionálne zastupovanie
podpora kultúrnych aktivít

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami (ekonomická klasifikácia 650)
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4391,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 4391,35 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Prevádzkové a investičné úvery na realizované projekty – splátky úrokov – dĺžka splácania
Multifunkčné ihrisko
384,94 EUR
2016 - 2024
Verejné osvetlenie
41,97 EUR
2016 - 2020
Čistička odpadových vôd
97,65 EUR
2013 - 2018
ŠFRB
3866,79 EUR
2013 - 2043
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2. Kapitálové výdavky ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3954,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

3954,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3954,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 3954,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
-

za projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti objektu „Obecného
a kultúrneho domu Šútovce „v sume:
144,- EUR
za poskytnuté konzultácie vo verejnom obstarávaní k zákazke „Zberný dvor Šútovce“
v sume:
2040,- EUR
za spracovanie rozpočtu na projekt „Zberný dvor Šútovce“ v sume: 1440,- EUR
za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu
„Detské ihrisko Šútovce“:
330,- EUR

Výdavkové finančné operácie ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
20142,33

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

20142,33

100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20142,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 20142,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Výdavky predstavujú splácanie istín z prijatých úverov na projekty:
Prevádzkové a investičné úvery na realizované projekty - splátky istín - nesplatené k 31.12.2017
Multifunkčné ihrisko
2520,00 EUR
16010,00 EUR
Verejné osvetlenie
684,00 EUR
1953,96 EUR
Čistička odpadových vôd
4320,00 EUR
1640,00 EUR
ŠFRB
12618,33 EUR
374508,23 EUR

4. Finančné plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v EUR
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Hospodárenie BR
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Hospodárenie KR
Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO
Účtovné hospodárenie
Na základe uvedených skutočností o výsledku hospodárenia
zastupiteľstvo obce pri prerokovávaní o záverečnom účte obce.

181321,97
150007,52
+31314,45
0,00
3954,00
-3954,00
1916,09
20142,33
-18226,24
9134,21
rozhoduje obecné
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3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Evidencia Rezervného fondu
text
zostatok k 1.1.2017
Tvorba Rezervného fondu:
Uzn. OZ č.24/2015 zo.15.6.2015= 8,76€

presun z Fondu rozvoja, uznesenie č. 121/2017
z 20.6.2017
prírastok uznesenie číslo 120/2017 zo
20.6.2017
Čerpanie Rezervného fondu:
čerpanie ako mimoriadna udalosť
zostatok po úhradách:
Zostatok k 31.12.2017:

Účel

Suma v €

x

8,76

x
prebytok hospodárenia za
2014

prírastok z Fondu rozvoja
prírastok z rozpočtu za
minulý rok
uznesenie č.131/2017 zo
28.9.2017-nečerpané
x
x

1281,62
2307,35

0,00
0
3597,73

Evidencia Fondu Rozvoja
text Uzn.č.51./2012 – zriadenie Fondu rozvoja

Účel

Stav k 1.1.2017

x

Tvorba Fondu Rozvoja:

x

Suma v €
1281,62
0,00

Čerpanie Fondu rozvoja:
uznesenie č. 121/2017 zo 28.9.2017

x

zrušenie fondu rozvoja
presunom do rezervného
fondu

Zostatok po úhradách:
Zostatok k 31.12.2017:

1281,62
0,00

x

0
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Evidencia Sociálneho fondu
Účel

text
Stav k 1.1.2017
Tvorba sociálneho fondu:

x

Suma v €
359,00

tvorba : 1,05%

x

2017

x

694,39

Príjmy spolu:

x

1053,39

Čerpanie sociálneho fondu:

x

x

čerpanie fondu na sociálnu politiku

sociálna politika

760,00

Zostatok po čerpaní:

x

293,39

Zostatok k 31.12.2017:

x

293,39

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.
Evidencia fondu prevádzky, údržby a opráv
Účel

text
Stav k 1.1.2017
Prírastky z dohodnutého nájomného vo
výške 0,5% nákladov na obstaranie
nájomného bytu - tvorba
Úbytky – použitie fondu:
-

x

8307,76
3390,00

x

za tovary a služby

x
1557,09

Zostatok po úhradách:
Zostatok k 31.12.2017:

Suma v €

10140,67
x

10140,67
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2017 v EUR
1056206,37

KZ k 31.12.2017 v EUR
1032605,62

1025684,98

989706,47

Dlhodobý hmotný majetok

951938,98

915960,47

Dlhodobý finančný majetok

73746,00

73746,00

Obežný majetok spolu

30084,53

42418,65

Zásoby

6112,13

5815,54

Krátkodobé pohľadávky

2599,95

3524,27

Finančné účty

21212,45

33078,84

436,86

480,50

Neobežný majetok spolu

z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1056206,37

1032605,62

289045,61
437560,70

290961,93
431432,68

0
396335,86
14096,88
329600,06

3800,00
384399,58
23629,14
310211,01

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- finančnej správe
- ŠFRB
- úvery SZRB
- zábezpeka (14-bj.č. 112)
- sociálny fond
- krátkodobé záväzky
- rezervy
- preddavky
Spolu:

V EUR k 1.1.2017
12154,51
0,00
0,00
0,00
387126,56
27127,96
8850,30
359,00
1854,50
0,00
87,87
437560,70

V EUR k 31.12.2017
9343,95
6239,15
3425,68
699,34
374508,23
19603,96
9597,96
293,39
3446,39
3800,00
474,63
431432,68
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obec nemá zriadené
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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie z rozpočtu obce
na bežné výdavky

Transferový príspevok pre ZO č. 9 Šútovce
Jednota dôchodcov na Slovensku
SOcU Bojnice stavebný úrad – odvod za
obyvateľa obce na rok 2017

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

350,00

350,00

0,00

950,40

950,40

0,00

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
obec nemá zriadenú živnosť na podnikanie pre rok 2017
Hospodársky výsledok hospodárenia - o nákladoch a výnosoch v obci Šútovce z výkazu ziskov
a strát – verejný register www.registeruz.sk.
výnosy – výber položiek
a) tržby za vlastné výkony a tovar
60- tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
62 - Aktivácia DHM
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
63 - Daňové výnosy samosprávy
e) ostatné výnosy
64- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
f)finančné výnosy
66- Úroky
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
69 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC

Suma
k 31.12.2017

Suma
k 1.1.2017

2288,87

1662,34

493,20

385,72

124957,19

93736,83

31930,26

37039,46

0,00

1,97

41105,77

51843,24
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Náklady – výber položiek

Suma
k 31.12.2017

a) spotrebované nákupy
50 - Spotreba materiálu
b) služby
51 – služby /opravy a udržiavanie
c) osobné náklady
52 - mzdové náklady ,zákonné poistenie, sociálne náklady
d) dane a poplatky
53 - Daň z nehnuteľností a ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
55 - Odpisy DNM a DHM, rezervy, opravné položky
f) finančné náklady
56 – úroky a ostatné finančné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
58 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, iným subjektom a mimo verejnej
správy
h) ostatné náklady
54 – predaný materiál a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
i) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení: k 31.12.2017:
1916,32

Suma
k 1.1.2017

22616,53

16851,35

14165,99

18368,83

105850,70

75865,27

224,46

111,18

45105,06

40067,87

6277,80

7214,97

1709,60

1960,95

2908,83
0,00

1035,84
0,27
23193,03

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
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 zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
obec nemá založenú právnickú osobu
obec nemá založenú žiadnu organizačnú zahraničnú zložku
obec nemá programový rozpočet
obec zriadila od 1.9.2016 materskú školu Šútovce bez právnej subjektivity a
výdajňu školskej jedálne Šútovce, ktorá je súčasťou školy
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie a
účel
ÚPSV a R Prievidza

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v EUR
23534,69

0,00

164,00

164,00

0,00

53,20

53,20

0,00

145,20

145,20

0,00

41,12

41,12

0,00

409,20

409,20

0,00

616,35

616,35

0,00

Suma
poskytnutá
v EUR
23534,69

Rozdiel v EUR

Vytvorenie pracovného miesta
pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie,
aktivačná činnosť

Okresný úrad Trenčín
Na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy

MV SR
Prenesený výkon štátnej
správy – úsek registra adries

MV SR
Prenesený výkon štátnej
správy – úsek hlásenia pobytu
občanov

Okresný úrad Trenčín
Prenesený výkon štátnej
správy – úsek životného
prostredia

MDV a RR SR
Prenesený výkon štátnej
správy na úseku stavebného
poriadku

MV SR / OÚ Prievidza
Financovanie výdavkov
spojených s voľbami do VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet ....uznesenie
Materská škola Šútovce:
(bez právnej subjektivity),
počet zamestnancov v MŠ Šútovce: 3, počet prihlásených detí k 1.1.2017: 10)
Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: 21867,23 EUR
Výber výdavkov z celkového bežného rozpočtu obce ( vlastné finančné prostriedky obce ):
- tarifné platy zamestnancov MŠ:........................................................12088,73 EUR
- poistné –odvody do poisťovní:............................................................4309,64 EUR
- za energie, poštové služby, komunik.infraštr.:.......................................331,87 EUR
- nákup materiálu, pomôcky na hranie, sanita, knihy, časopisy pre deti,
dokúpenie nábytku – hracia miestnosť, nákup potravín........................4192,54 EUR
- nákup pohonných hmôt do auta na prepravu a dovoz obedov,
za školenia , súťaže pre deti, prídel do sociálneho fondu, poplatky.........872,45 EUR
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
*bez výhrad,
s výhradami, vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov:............................................................................................................................
Poznámka: Súvaha (dátová časť- aktíva, pasíva obce,),
VZ a S ( dátová časť o nákladoch a výnosoch obce, ),
Poznámky textové a dátové sú uložené vo verejnom registri: www.registeruz.sk
Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Po spracovaní sa návrh záverečného účtu obce predloží: hlavnému kontrolórovi obce, ktorý spracúva správu
a stanovisko k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, finančnej komisii OZ, na
verejnú diskusiu ,zverejnený dňa:...............2018 na verejnej tabuli v obci.
Po splnení zákonnej povinnosti sa tento návrh spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce predkladá na
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z tých výrokov:
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami., vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné prijať konkrétne
opatrenia na nápravu nedostatkov
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