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Záverečný účet obce Príbelce za rok 2017

Úvod
Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2017 je zostavený v štruktúre, ktorú stanovuje
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, bilanciu aktív a pasív a
prehľad o stave a vývoji dlhu.

1. Legislatíva
Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2017 je zostavený v súlade s § 16 odsek 5
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, na základe ktorého je obec povinná zostaviť po skončení rozpočtového roka
záverečný účet. Návrh záverečného účtu musí obecné zastupiteľstvo prerokovať najneskôr do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Obec Príbelce v roku 2017 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.

2. Rozpočet Obce Príbelce
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 157/2016 zo dňa 15.12.2016.
Rozpočet bol počas rozpočtového roka zmenený rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré bolo
schválené obecným zastupiteľstvom č. 208/2017 zo dňa 24.08.2017 a rozpočtovým opatrením
č. 2, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 223/2017 zo dňa 07.12.2017.
Účtovná závierka bola odoslaná do systému RIS SAM SR v zákonom stanovenom
termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tomto Záverečnom účte.
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Záverečný účet bol zostavený porovnaním s výkazom FIN 1-12 s nasledovnými
výsledkami:
Rozpočet
Príjmy – bežné

Pôvodný v €

Upravený v €

Skutočnosť v €

198 776,00

251 982,00

254 576,86

101,02

1 368,00

100,00

-

kapitálové

0,00

1 368,00

-

finančné

0,00

0,00

Plnenie v %

0,00

0,00

Príjmy celkom

198 776,00

253 350,00

255 944,86

101,02

Výdavky – bežné

189 366,00

242 200,00

237 215,41

97,94

-

kapitálové

3 050,00

1 450,00

1 411,00

97,31

-

finančné

6 360,00

9 700,00

9 696,00

99,96

198 776,00

253 350,00

248 322,41

98,02

+ 7 622,45

0

Výdavky celkom

Rozp.preb./+/, schod. /-/

0

0

3. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017
Príjmová časť rozpočtu (bez finančných operácií) bola v roku 2017 plnená na 101,02 %.
Výdavková časť rozpočtu (bez finančných operácií) bola čerpaná na úrovni 97,94 %.
K 31. 12. 2017 hospodárila Obec Príbelce s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 18 729,45 €.
Plnenie príjmovej časti k 31. 12. 2017 dosiahlo 255 944,86 € a výdavková časť 248 322,41 € po
zapojení kapitálových príjmov, finančných operácií a podnikateľskej činnosti, čím vznikol
kladný zostatok hospodárenia – prebytok vo výške 7 622,45 €.
Príjmy bežného rozpočtu dosiahli 101,02 %, čo predstavuje 255 944,86 € a výdavky
bežného rozpočtu boli realizované v sume 237 215,41 € na úrovni 97,94 % z plánovaných
výdavkov. To spôsobilo prebytkové hospodárenie bežného rozpočtu v sume 18 729,45 €.
Kapitálové príjmy boli rozpočtované po úprave rozpočtu vo výške 1 368,00 €
a kapitálové výdavky 1 450,00 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 82,00 €,
v priebehu rozpočtového roka nastali kapitálové príjmy vo výške 1 368,00 € a kapitálové
výdavky vo výške 1 411,00 €, čo spôsobilo schodok kapitálového rozpočtu vo výške 43,00 €.
Prebytkové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu bolo na úrovni 7 622,45 €. Do
rozpočtu boli v priebehu roka 2017 zapájané len výdavkové finančné operácie, a to splácanie
úverov vo výške 9 696,00 €. Plnenie finančných operácií bolo schodkové vo výške 9 696,00 €.
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V nasledujúcich tabuľkách uvádzame údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“):
Rozpočet schválený:
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu
"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov
Rozpočet upravený:
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu
"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov
Plnenie rozpočtu v €
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu
"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

196 885,37 € a bežné výdavky
-3 647,05 €
1 318,00 € a kapitálové výdavky
607,00 €
4 028,95 € a výdavkové fin. operácie
-8 579,08 €

200 532,42 €

711,00 €

12 608,03 €

202 232,32 € a výdavky spolu
-11 619,13 €

213 851,45 €

251 982,00 € a bežné výdavky
9 782,00 €

242 200,00 €

1 368,00 € a kapitálové výdavky
-82,00 €
0,00 € a výdavkové fin. operácie
-9 700,00 €
253 350,00 € a výdavky spolu
0,00 €

254 576,86 € a bežné výdavky
17 361,45 €

1 450,00 €

9 700,00 €

253 350,00 €

237 215,41 €

1 368,00 € a kapitálové výdavky
- 43,00 €

1 411,00 €

0,00 € a výdavkové fin. operácie
-9 696,00 €

9 696,00 €

255 944,86 € a výdavky spolu
7 622,45 €

248 322,41 €
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Pozn. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 10 ods. 3 definuje členenie
rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie.

4. Štruktúra príjmovej časti rozpočtu
Rozpočet na rok 2017
schválený
198 776,00

Rozpočet na rok
2017 - upravený
253 350,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
255 944,86

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2017
194 298,47

% plnenia

101,02 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
schválený
185 200,00

Rozpočet na rok
2017 - upravený
193 180,00

100,58 %

a) Výnos dane z príjmov FO
Z predpokladanej finančnej čiastky, ktorá bola rozpočtovaná na rok 2017 vo
výške 166 000,00 €, boli

z výnosu dane z príjmov FO k 31.12.2017 poukázané finančné

prostriedky zo ŠR vo výške 167 344,06 €.
Prehľad výnosu dane z príjmov FO za roky 2014 – 2017 podľa kalendárnych mesiacov sú
uvedené v nasledujúcom grafe:
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b) Dane z majetku
Z rozpočtovaných 19 925,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 19 823,36 €,
čo je 99,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 075,51 €, dane zo stavieb boli
vo výške 4 726,97 € a príjmy z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 20,88 €.
c) Dane za tovary a služby
Daň za psa bola rozpočtovaná v sume 615,00 €, príjem vo výške 715,50 €, čo predstavuje
plnenie na úrovni 116,34 %. Daň za nevýherné hracie prístroje bola rozpočtovaná na
úrovni 25,00

€

a jej plnenie bolo 101,04 %. Daň za ubytovanie bolo rozpočtovaná na

úrovni 15,00 €, jej plnenie bolo 18,20 €, čo predstavuje 121,33 %-né plnenie. Poplatok za
komunálny odpad bol rozpočtovaný vo výške 6 600,00 € a plnenie príjmov z poplatkov bolo vo
výške 6 372,09 €, čo predstavuje 96,55 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
schválený
8 185,00

Rozpočet na rok
2017 - upravený
21 001,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
26 351,88

% plnenia
125,48 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3 538,85 €, čo
je 114,16 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 139,94 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 398,91 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Výška rozpočtu na tieto poplatky bola 12 381,00 €, plnenie 17 010,06 €. Položka administratívne
poplatky a iné poplatky zahŕňa:
-

správne poplatky vo výške 490,50 € tvoria 98,10 % z rozpočtovaných 500,00 €.

-

príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb (príjmy za vyhlasovanie v miestnom
rozhlase, príjmy za použitie domu smútku, za použitie ihriska, príjmy za materské školy
a školské zariadenia, za odpredaj prebytočného hnuteľného majetku, ako napr. predaj
dreva na pni) – 11 208,33 € a príjmy za potraviny (ako nerozpočtovaná časť rozpočtu)
vo výške 4 818,23 €.
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3) Iné nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
schválený
1 500,00

Rozpočet na rok
2017 - upravený
5 520,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
5 802,88

% plnenia
105,12 %

V položke ostatné príjmy sú zahrnuté príjmy z vrátených finančných prostriedkov od
fyzických osôb, spoločenských organizácií a príjmy z recyklačného fondu.

5. Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu
Druh
rozpočtu

Názov výdavkov

Schválený

1 Bežné výdavky
2 Kapitálové výdavky
3 Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

189 366,00
3 050,00
6 360,00
198 776,00

Upravený
242 200,00
1 450,00
9 700,00
253 350,00

Skutočnosť

Plnenie v %

237 215,41
1 411,00
9 696,00
248 322,41

97,94 %
97,31%
99,96 %
98,02 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
242 200,00
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2017
237 215,41

% plnenia
97,94 %

Bežné výdavky sú členené v zmysle platnej funkčnej klasifikácie.
01 1 1 ) Výkonné a zákonodarné orgány
Výdavkové položky
Schválený Upravený Skutočnosť %
610- Mzdy, platy,
37 500,00
37 500,00
36 901,50
98,40
620- Poistné a príspevok do poisťovní
13 240,00
13 240,00
13 659,53
103,17
630- Tovary a služby
25 200,00
33 851,72
35 430,43
104,66
640- Bežné transfery
5 620,00
6 210,00
6 262,61
100,85
Spolu
81 560,00
90 801,72
92 254,07
101,59
a) Položka 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných

37 500,00

€

bolo

skutočné

čerpanie

k 31.12.2017

vo

výške 36 901,50 €, čo je 98,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a
pracovníkov obecného úradu.
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c) Položka 620 - poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných

13 240,00

€

bolo

skutočné

čerpanie

k 31.12.2017

vo

výške 13 659,53 €, čo je 103,17 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
d) Položka 630 - tovary a ďalšie služby
Z rozpočtovaných 33 851,72 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 35 430,43 €,
čo je 104,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú energie, materiál
a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistné a i.
e) Položka 640 - bežné transfery
Táto položka obsahuje výdavky na členské výdavky na spoločný obecný úrad vo
výške 575, 28 €, transfery spoločenským organizáciám vo výške 3 950,00 €, členské
v organizáciách ZMOVR, MRVH, ZMOS, DCOM v celkovej výške 1 037,33 € a transfer cirkvi
vo výške 700,00 €.
01 6 0 – Voľby 2017
Výdavkové položky
Schválený Upravený Skutočnosť %
610- Mzdy, platy,
0,00
25,00
25,00
100,00
620- Poistné a príspevok do poisťovní
0,00 €
14,36 €
14,36 € 100,00 %
630- Tovary a služby
600,00 €
625,52 €
625,04 €
99,92 %
Spolu
600,00 €
664,88 €
664,40 €
99,93 %
a) Položky 610, 620 a 630 zdroj financovania 111 t.j. zo štátneho rozpočtu – patria sem
výdavky na odmeny členov okrskovej volebnej komisie, odvody do sociálnej poisťovne,
výdavky na cestovné, občerstvenie, palivo a materiál. Tieto výdavky sú financované zo
štátneho rozpočtu a ich použitie je účelovo určené na výdavky na voľby orgánov vyšších
územných celkov.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
1 450,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 411,00

97,31 %

Obec v roku 2017 čerpala kapitálové výdavky na stavebný dozor vo výške 1 400,00 €
a výdavky na nákup pozemkov pod tribúnu na futbalovom ihrisku vo výške 11,00 €.
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3) Finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

9 700,00

% plnenia

9 696,00

99,96 %

Finančné operácie predstavujú výdavky na splátky úverov.

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Začiatočný stav k 01.01.2017

870,95 €

Prírastky :
- povinný prídel vo výške 1,05 % z hrubých miezd

816,60 €

Úbytky :
- na regeneráciu pracovnej sily
Konečný zostatok k 31.12.2017

1 170,60 €
516,95 €

7. Finančné vysporiadanie vzťahov voči
 štátnemu rozpočtu
 štátnym fondom
 ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom,
organizáciám obce
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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.
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A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma

Suma

Rozdiel

dotácie

školstvo, matrika, ....

poskytnutých

použitých

(stĺ.3 - stĺ.4

- bežné výdavky

finančných

finančných

)

- kapitálové výdavky

prostriedkov

prostriedkov

v roku 2016

v roku 2016

-1-

-2-

-3-

MV SR
MV SR
Obvodný úrad
VK
Obvodný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Veľký Krtíš
DPO SR
BBSK
OÚ BB
POD
Nadácia SLSP

Bežné výdavky na evidenciu
obyvateľov BV
Dotácia na register adries BV
Bežné výdavky na civilnú
ochranu BV
Voľby 2017 BV
Grant na hmotnú núdzu BV
Refundácia výdavkov na
aktivačnú činnosť BV
Grant DHZO BV
Zakúpenie stolov KD - BV
Dotácia na 5-ročné deti BV
Obnova drevenej zvoničky BV
Kráľova zvonička BV

-4-

-5-

189,09

189,09

0

420,00

420,00

0

210,00

210,00

0

664,40
130,68

664,40
130,68

0
0

16 498,24

16 498,24

0

5 000,00
1 500,00
651,00
5 000,00
3 416,50

5 000,00
1 500,00
365,37
5 0000,00
3 416,50

0
0
285,63
0
0

B. Obec má od roku 2016 uzatvorenú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania na
Obstaranie nájomných bytov kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
C. Obec v roku 2017 poskytla transfery organizáciám a cirkvi pôsobiacim v obci na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ transferu

Suma poskytnutých

Účelové určenie transferu : uviesť

finančných

- bežné výdavky (BV)

prostriedkov

- kapitálové výdavky (KV)

v roku 2017

Telovýchovná jednota – BV

2 500,00 €

Športovo strelecký klub – BV

700,00 €

DHZ Príbelce . – BV

700,00 €

Hontiansko – ipeľské osvet.stredisko - BV
CZ ECAV Príbelce - BV
Spolu

50,00
700,00 €
4 650,00 €

V zmysle VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, všetky poskytnuté dotácie
boli riadne vyúčtované Obci Príbelce.
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €
AKTÍVA

Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU

Netto k 31.12.2017
Netto k 31. 12. 2016 v
v€
€
996 944,77
900 509,94
0,00
878 964,77
117 980,00
36 861,89

0
782 529,94
117 980,00
30 788,44

885,71
5 185,70
30 790,48
533,33
1 034 339,99

962,33
6 534,47
23 291,64
598,36
931 896,74

PASÍVA
Netto k 31. 12. 2017 v Netto k 31. 12. 2016 v
Názov
€
€
Vlastné zdroje krytia majetku
567 662,79
474 585,59
z toho :
Oceňovacie rozdiely
2 797,10
2 797,10
Fondy účtovnej jednotky
0
Výsledok hospodárenia
564 865,69
472 751,32
Záväzky
55 227,96
61 020,14
z toho :
Rezervy
600,00
600,00
Dlhodobé záväzky
516,95
870,95
Krátkodobé záväzky
15 139,05
10 881,23
Bankové úvery
38 971,96
48 667,96
Časové rozlíšenie
411 449,24
396 291,01
SPOLU
1 034 339,99
931 896,74
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
K začiatku účtovného obdobia bol stav úverov nasledovný:
-

úver č. 250908

38 945,96 €

-

úver č. 2501515

9 722,00 €

SPOLU

48 667,96 €

Počas roka sa úvery splatili v nasledovnej výške
-

úver č. 250908

6 360,00 €

-

úver č. 2501515

3 336,00 €

SPOLU

9 696,00 €

Zostatok k 31. 12. 2017 je nasledovný:
-

úver č. 250908

32 585,96 €

-

úver č. 2501515

6 386,00 €

SPOLU

38 971,96 €

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov obec 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
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 sa do celkovej sumy dlhu obce okrem iného
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
rovnako do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia.
Z uvedeného vyplýva nasledovné:
-

celková suma dlhu obce k 31. 12. 2017 je 38 971,96 €. Bežné príjmy predchádzajúceho
rozpočtového roka, t.j. roka 2016 boli vo výške 253 769,87 €, z toho vyplýva, že
zadĺženosť obce bola 15,36 %.

-

suma ročných splátok návratných zdrojov financovania ( 9 696,00 €) bola na
úrovni 3,82 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
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Vzhľadom k vyššie uvedenému - malej zadĺženosti obce možno konštatovať
dodržiavanie limitov zadĺženosti zo zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy.

10. Prílohy
Príloha č.1:

Plnenie rozpočtu za rok 2017

Príloha č. 2:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

Vypracovala: Ing. Petronela Viazaničková

Predkladá:

Ing. Tibor Čierny
starosta obce Príbelce

V Príbelciach, dňa 13.02.2018

Záver
Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2017 sa uzatvára výrokom:
„Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2017 sa schvaľuje bez výhrad“
a zároveň Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
„Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Príbelce“
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