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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22. 2. 2017, uznesením č. 6/2017.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2017 uznesením č. 13, 14, 15/2017
dňa 10. 3. 2017
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2017 starostu obce, dňa 30. 3. 2017
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2017 starostu obce dňa, 31. 3. 2017
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2017 starostu obce dňa, 30. 6. 2017
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2017 starostu obce dňa, 30. 9. 2017
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2017 starostu obce dňa, 31. 12. 2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

829151,19

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
996020,82

809151,19
0,00
0,00
20000,00
802043,25

916711,12
20168,45
34333,25
24808,00
981294,32

302074,25
0
27209,00
472760,00
27107,94

357609,57
45795,53
32339,12
545550,10
14726,50

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
Rozpočet na rok 2017
996020,82

Skutočnosť k 31.12.2017
1028351,50

% plnenia
103

Z rozpočtovaných celkových príjmov 996020,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1028351,50 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
916711,12

Skutočnosť k 31.12.2017
912519,04

% plnenia
99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 916711,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
912519,04 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
397935,64

Skutočnosť k 31.12.2017
397125,96

% plnenia
99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 348740,10 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 348731,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25298,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24498,22 EUR, čo
je 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13998,90 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 10400,52 EUR a dane z bytov boli v sume 98,80 EUR.
Daň za psa 765,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 5966,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 85,91 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16019,53 EUR
Daň za ubytovanie 1060,20 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
102505,20

Skutočnosť k 31.12.2017
101922,80

% plnenia
99

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 62199,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 61856,55 EUR, čo
je 99 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých pozemkov v sume 877,24 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov v sume 60979,31 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2404,00 EUR, čo je 99
% plnenie.
Iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 37805,29 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 37662,25 EUR čo
je 98 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
3642,67

Skutočnosť k 31.12.2017
3642,67

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 412627,61 EUR bol skutočný príjem vo výške 409827,61
EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1400,00

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3000,00

Poľnohospodárska platobná agentúra

640,79

Okresný úrad ZA, odbor školstva
Okresný úrad ZA, odbor školstva

341690,48

Okresný úrad ZA, odbor školstva

4416,00
7337,52

Okresný úrad ZA, odbor školstva

2177,00

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny

746,00

ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny

149,40

Okresný úrad ZA, odbor školstva

260,00

MDVRR SR

867,69

Okresný úrad ZA, organizačný odbor

1932,48

Účel
Zabezpečenie materiálno-technického
vybavenie DHZO, osobné ochranné
pracovné pomôcky pre členov DHZO
a odbornú prípravu členov DHZO
Zabezpečenie materiálno-technického
vybavenie DHZO, osobné ochranné
pracovné pomôcky pre členov DHZO
a odbornú prípravu členov DHZO
Podpora plnenia mimoprodukčných
funkcií lesa
Normatívne finančné prostriedky
Nenormatívne účelovo určené FP na
vzdelávacie poukazy
Nenormatívne účelovo určené FP na
dopravu žiakov
Nenormatívne účelovo určené FP pre
5 – ročné deti v MŠ
Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Podpora výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Nenormatívne účelovo určené FP na
skvalitnenie podmienok výchovy
a vzdelávania žiakov zo soc. znevýh.
prostredia
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku matrika
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Prijaté granty a transfery-pokračovanie tab. zo str. 5
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Okresný úrad ZA, organizačný odbor

307,89

MDVRR SR

40,31

Okresný úrad ZA, odbor starostlivosti
o životné prostredie
Okresný úrad ZA, odbor školstva
ÚPSVR ZA

87,19

ÚPSVR ZA

5100,00
2971,79
12621,64

Okresný úrad ZA, organizačný odbor

1293,56

MV SR

267,60

Okresný úrad ZA, odbor školstva
Okresný úrad ZA, odbor školstva

2164,00
53,00

Účel
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
Prenesený výkon štátnej správy na
úsek dopravy
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Príspevok na lyžiarsky kurz
Príspevok na úhradu nákladov CHD
Príspevok na podporu vytvorenia
pracovných miest pre znevýhod.
UoZ u verejných zamestnávateľov
FP určené na prípravu, vykonanie
a zisťovanie výsledkov volieb do
VÚC
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries
Odchodné
Príspevok na učebnice

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obcí
-

Príjmy od obcí na spoločnú úradovňu – Stavebný úrad z rozpočtovaných 20303,27 EUR
bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 20303,27 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

b) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
20168,45

Skutočnosť k 31.12.2017
20168,45

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 20168,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 20168,45 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Obec Súľov – Hradná prijala finančné prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutie dotácie č.
V3/2017/HP/11 od Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1300,00 EUR, ktoré boli určené
na výstavbu novej autobusovej zastávky pri Materskej škole Súľov – Hradná.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 1580,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 1580,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 17288,45 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 17288,45 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
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c) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
34333,25

Skutočnosť k 31.12.2017
40333,25

% plnenia
117

Z rozpočtovaných finančných príjmov 34333,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
40333,25 EUR, čo predstavuje 117 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2017 zo dňa 28. 8. 2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 5400,00 EUR.
Zdroje z predchádzajúcich rokov – vo výške 28933,25 EUR – nevyčerpané FP ZŠ s MŠ Súľov –
Hradná z roku 2016.
Obec Súľov – Hradná prijala finančnú zábezpeku podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v sume
6000,00 EUR.
d) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
24808,00

Skutočnosť k 31.12.2017
55330,76

% plnenia
223

Z rozpočtovaných bežných príjmov 24808,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume
55330,76 EUR, čo predstavuje 223 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
981294,32

Skutočnosť k 31.12.2017
955225,53

% čerpania
97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 981294,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 955225,53 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
357609,57

Skutočnosť k 31.12.2017
306289,31

% čerpania
86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 357609,57 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 306289,31 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

k 31.12.2017
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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 102098,47 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 93994,43 EUR,
čo je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, REGOB,
spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, vodného
hospodárstva a základnej školy, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a to: poslanci
a komisie, pracovník civilnej obrany, knižnice, kronika, kontrolór, členovia volebných komisií,
správcovia miestneho osvetového strediska, kultúrneho domu, Turistickej ubytovne TJ,
pracovník sociálnych služieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42490,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 10011,39 EUR,
čo je 94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 190396,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 150132,10 EUR,
čo je 79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12267,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 11964,81 EUR,
čo predstavuje 98 % čerpanie.
Splácanie úrokov z úveru
Z rozpočtovaných 10357,88 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10186,58 EUR,
čo predstavuje 98 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
45795,53

Skutočnosť k 31.12.2017
45793,92

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45795,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 45793,92 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Nákup dopravných prostriedkov – autobus medzimestský SOR
Z rozpočtovaných 5000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b/ Nákup korelačného systému Primayer Eureka 2R
Z rozpočtovaných 5400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 5400,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c/ Realizácia novej autobusovej zastávky pri Materskej škole Súľov – Hradná
Z rozpočtovaných 5369,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 5368,56 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
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d/ Realizácia oplotenia katolíckeho cintorína
Z rozpočtovaných 6027,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 6027,26 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e/ Obstaranie projektovej dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Výzvy OZ: KZP – PO4 – SC431 – 2016 – 6, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov, na realizáciu projektu: Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Z rozpočtovaných 11280,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 11280,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
32339,12

Skutočnosť k 31.12.2017
32338,32

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 32339,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 32338,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 32339,12 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 32338,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
545550,10

Skutočnosť k 31.12.2017
570803,98

% čerpania
105

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 545550,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 570803,98 EUR, čo predstavuje 105 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

k 31.12.2017

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce Súľov - Hradná
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
967849,80
912519,04
55330,76

877093,29
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z toho : bežné výdavky obce

306289,31

bežné výdavky RO

570803,98

Bežný rozpočet

90756,51
20168,45

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

20168,45

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

45793,92

z toho : kapitálové výdavky obce

45793,92

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

-

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

25625,47
65131,04
36577,56
28553,48

Príjmy z finančných operácií

40333,25

Výdavky z finančných operácií

32338,32

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

7994,93
1028351,50
955225,53
73125,97
- 36577,56
36548,41

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 36548,41 EUR.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 40/2017, zo dňa 28. 8. 2017
Nákup korelačného systému Primayer Eureka 2R
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
20
19812,20

5400,00

14432,20
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - čerpanie z toho:
- Príspevok na stravovanie zamestnancom
- Ostatné
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
179,70
1278,52
1166,29
297,64
868,65
291,93

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

3283309,85

3235951,19

Neobežný majetok spolu

3122716,12

3028382,77

62,45

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2970326,78

2876055,88

Dlhodobý finančný majetok

152326,89

152326,89

Obežný majetok spolu

160593,73

207568,42

0,00

0,00

83495,47

78271,01

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

7911,89

3087,28

Finančné účty

69186,37

126210,13

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3283309,85

3235951,19

Vlastné imanie

938321,91

1015009,13

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subje, verej. správy
Dlhodobé pohľadávky

PASÍVA
Názov
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z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

938321,91

1015009,13

Záväzky

674667,57

653772,62

Rezervy

1000,00

1000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

28933,25

19740,79

Dlhodobé záväzky

541296,61

525118,02

Krátkodobé záväzky

31329,71

50805,81

Bankové úvery a výpomoci

72108,00

57108,00

1670320,37

1567169,44

z toho :

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky
- voči štátnym fondom /ŠFRB/
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- ostatné

525118,02
57108,00
35505,79
19740,79
290,27
16009,75

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Súľov – Hradná poskytla v roku 2017 dotáciu z rozpočtu obce v súlade so VZN č. 2/2014
Telovýchovnej jednote Partizán Súľov vo výške 3342,20 EUR. Uvedená dotácia bola v plnej
výške zúčtovaná k 30. 11. 2017.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Súľov – Hradná nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia

Rozdiel - vrátenie

poskytnutých
finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Základná škola s materskou školou

126000,00

126000,00

0,00

Vlastné prostriedky
Spolu:

55330,76
181330,76

55330,76
181330,76

0,00
0,00

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

382298,00
895,40
383193,40

363198,00
895,40
364093,40

19100,00
0,00
19100,00

ŠR
ÚPSVR
Spolu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

Účelové určenie FP

BV – DPO SR
BV – DPO SR
BV - plnenie
mimoprodukčných funkcií
lesa
BV – Príspevok na učebnice
BV – NFP

Suma
poskytnutých
FP

Suma skutočne
použitých FP

Rozdiel

1400,00
3000,00
640,79

1400,00
3000,00
0,00

0,00
0,00
640,79

53,00
360613,00

53,00
341690,48

0,00
18922,52

13

ŠR
ŠR
ŠR
ÚPSVR
ÚPSVR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ÚPSVR
ÚPSVR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

BV – Vzdelávacie poukazy
BV – Dopravné
BV – Predškolská výchova
BV – Stravné
BV – Sociálne znevýhodnení
BV – Školské potreby soc.
BV – Matrika
BV – REGOB
BV – CD a MK
BV – ŽP
BV – Lyžiarsky kurz
BV – CHD
BV – Podpora v nezamest.
BV – Voľby do VÚC
BV – Register adries
BV – Odchodné
BV – Stavebný úrad

4416,00
7692,48
2177,00
746,00
149,40
260,00
1932,48
307,89
40,31
87,19
5100,00
2971,79
12621,64
1424,90
267,60
2164,00
867,69

4416,00
7515,00
2177,00
746,00
149,40
260,00
1932,48
307,89
40,31
87,19
5 100,00
2971,79
12621,64
1293,56
267,60
2164,00
867,69

0,00
177,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala žiadnu dotáciu z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostried.

VÚC
Žilina
–
Výstavba autobusovej
zastávky

1300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
1300,00

Rozdiel

0,00

Príloha č. 1 – Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného, kapitálového
a finančného rozpočtu
Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce
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