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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Záverečný účet obce Čavoj za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

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 Čavoj na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. Pri zostavení obec plánovala
vykryť schodok finančných operácií prebytkom bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvo dňa 14.12.2016 uznesením č. 70/2016.
Zmeny rozpočtu boli vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods. 2 zákona 583/2004
Z.z. o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Všetky rozpočtové opatrenia sú zaznamenané v operatívnej
evidencií rozpočtových opatrení. Celkovo boli vydané dve rozpočtové opatrenia.
Rozpočet obce k 31.12.2017

Schválený
rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel vo finančných operáciách

452 771,14
446 146,24
6 624,90
70 000,00
70 000,00
0,00
6 624,90
0,00
6 624,90
6 424,90

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
375 421,21
353 354,31
22 066,90
76 442,00
70 717,42
5 724,58
27 791,48
18,56
15 130,00
-15 111,44

Čerpanie
rozpočtu
375 421,21
353 354,31
22 066,90
76 442,00
70 717,42
5 724,58
27 225,63
18,56
15 130,00
-15 111,44

Podľa § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku
za rok 2017 audítorom.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového
rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku a transfer zo štátneho rozpočtu.

Príjmy

Rozpočet na rok
2017
522 771,14

Skutočnosť
k 31.12.2017
451 881,77

% plnenia
86,44 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 522 771,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
451 881,77 EUR, čo predstavuje 86,44 % plnenie.
1. Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy, ich plnenie bolo
nasledovné
Rozpočet na rok 2017
452 771,14

Skutočnosť k 31.12.2017
375 421,21

% plnenia
82,92 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 452 771,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
375 421,21 EUR, čo predstavuje 82,92 % plnenie.
a) daňové príjmy
Najvyšší podiel na celkovom objeme daňových príjmov ma výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Rozpočet na rok 2017
196 111,00

Skutočnosť k 31.12.2017
200 538,61

% plnenia
102,26 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 170 811,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo vyššej sume 172 907,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,23 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 824,26 EUR, čo je
120,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 375,63 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8 448,63 EUR.
Daň za psa: rozpočet - 300 EUR, skutočnosť 320,23 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
skutočnosť 12 487,12 EUR čo je 99,10 % plnenie.

rozpočet 12 600,00 EUR,

b) nedaňové príjmy:
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Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov.
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

11 416,50

24 419,68

213,90 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2702,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 375,57 EUR, čo je
50,90 % plnenie.
.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 7 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 365,03 EUR, čo je
116,18 % plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 14,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20,41 EUR, čo je
145,79 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 631,90 EUR, čo je
42,13 % plnenie.
c) Granty a transfery:
Ide o príjmy, ktoré sú účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
dotácie a dary od fyzických a právnických osôb.
Rozpočet na rok 2017
245 243,64

Skutočnosť k 31.12.2017
164 489,69

% plnenia
22,96 %

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a darov vo výške 450 000,- € bol skutočný príjem 500,- €
a z rozpočtovaných transferov 95 243,64 € bol skutočný príjem vo výške 124 681,69 €, čo
predstavuje 130,91 % plnenie. V rozpočte sa počítalo s nenávratným finančným príspevkom vo
výške 450 000,- €.
Poskytovateľ
dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Poskytnutá
suma
164,34
46,54
1 932,48
27,60

Čerpaná
suma
164,34
46,54
1 932,48
27,60

Rozdiel

MV SR

581,57

581,57

0,00

MV SR
MV SR

116 286,00
1 184,00

MV SR

3 040,00

116 286,00
1 184,00
2 841,68
18,56

0,00
0,00
198,32
0,00

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

Účel
REGOB
ochrana životného prostredia
matrika
register adries
výdavky spojené s konaním
volieb
bežné výdavky pre ZŠ
na vzdelávacie poukazy
na dopravu žiakom/
nevyčerpané prostriedky. z r.2016
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MV SR
MV SR
MV SR
UPSVR

260,00
7,00
598,00
173,60

260,00
7,00
598,00
173,60

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

UPSVR

66,40

66,40

0,00

4041,07
UPSVR

4 041,07

0,00
295,31
2 223,14

UPSVR

2 223,14

0,00
1 230,00

UPSVR

2 070,80

2 070,80

0,00

UPSVR

1 318,49

1 318,49

0,00

UPSVR

407,59

407,59

0,00

UPSVR

11 893,04

11 893,04

0,00

UPSVR

2 119,80

2 119,80

0,00

TSK

1 000,00

1 000,00

0,00

deťom zo SZP
na učebnice
na výchovu deťom MŠ
príspevok na stravu deťom v HN
príspevok na školské potreby
deťom v HN
príspevok na chránenú dielňu §59 pracovný asistent
nevyčerpané prostriedky. z r.2016
príspevok na chránenú dielňu §60 prevádzka
nevyčerpané prostriedky. z r.2016
Príspevok – praxou
k zamestnaniu §54
príspevok na aktivačné práce §52
príspevok na dobrovoľnícke práce
§52A
príspevok na aktívne opatrenia na
trhu §54
príspevok na aktívne opatrenia na
trhu §50J
dotácia na podujatie Folklór spája
krajanov
príspevok na triedenie odpadov

Recyklačný fond
31,00
31,00
0,00
Združenie urbáru
300,00
300,00
0,00 bezúčelový grant
PS
Granty a transfery, ktoré boli účelovo učené, boli použité v súlade s ich účelom. Bezúčelove
granty boli použité na prevádzku obce.
2. Kapitálové príjmy - obec:
Rozpočet na rok 2017
70 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
76 442,00

Kapitálové transfery
Poskytovateľ
Poskytnutá
dotácie
suma
MV SR
69 000,00
MV SR
5 000,00

Čerpaná
suma
69 000,00
0,00

Rozdiel

% plnenia
109,20 %
Účel

0,00 Havarijná situácia ZŠ -strecha
5 000,00 Prevencia kriminality

Kapitálové príjmy z predaja majetku boli vo výške 2 442,00 €
3. Príjmové finančné operácie - obec:
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Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
18,56

% plnenia
- %

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Čavoj má zriadenú len jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou:
Základnú školu s materskou školou.
Bežné príjmy - RO
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
22 779,67

% plnenia
-

Obec v roku 2017 nerozpočtovala príjmy ZŠ s MŠ v Čavoji. O skutočnosť, ktorú v RO vybrali
mohli prekročiť schválený rozpočet – v zmysle platnej legislatívy.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
-

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
522 771,14

Skutočnosť k 31.12.2017
439 201,73

% čerpania
84,01 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 522 771,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 439 201,73 EUR, čo predstavuje 84,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky - obce
Rozpočet na rok 2017
297 514,63

Skutočnosť k 31.12.2017
157 553,13

% čerpania
52,96 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 297 514,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 157 553,13 EUR. čo predstavuje 52,96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu obce patrí:
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 42 300,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 59 633,28 EUR,
čo je 140,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov z UPSVR.
- Poistné a príspevok do poisťovní
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Z rozpočtovaných 15 070,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21 246,66 EUR,
čo je 140,99 % čerpanie.
- Tovary a služby
Z rozpočtovaných 232 036,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 69 722,26 EUR,
čo je 30,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
- Bežné transfery
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
- Splácanie úrokov a ostatné platby
Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 508,35 EUR, čo
predstavuje 92,98 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky - obec :
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
70 000,00
70 717,42
101,02 %
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 70 717,42 EUR, čo predstavuje 101,02 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na
rekonštrukciu strechy budovy Základnej školy.
3) Výdavkové finančné operácie - obce :
Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
6 624,90
15 130,00
228,38 %
Z rozpočtovaných 6624,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15 130,00 EUR,
čo predstavuje 228,38 % čerpanie.
2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Čavoj má zriadenú len jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou:
- Základnú školu s materskou školou.
1) Bežné výdavky - RO
Rozpočet na rok 2017
148 631,61

Skutočnosť k 31.12.2017
195 801,18

% čerpania
131,74 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2017 v sume 148 631,61 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2017 suma 195 801,18 EUR, čo predstavuje 131,74 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2) Kapitálové výdavky - RO
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou nemala
rozpočtované a ani neuskutočnila žiadne kapitálové výdavky.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Prehľad o stave peňažných prostriedkov
Názov účtu
Bankový bežný účet
Pokladňa
Ceniny
Spolu

Stav k 01.01.2017
18 472,19
1 058,16
536,57
20 066,92

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Stav k 31.12.2017
28 690,81
2 877,93
378,47
31 947,21

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
375 421,21
352 641,54
22 779,67
353 354,31
157 553,13
195 801,18
22 066,90
76 442,00
76 442,00
0,00
70 717,42
70 717,42
0,00
5 724,58
27 791,48
5 198,32
22 593,16
18,56
15 130,00
- 15 111,44
451 881,77
439 201,73
12 680,04
5 198,32
7 481,72

Prebytok rozpočtu v sume 7 481,42 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 5 198,32EUR navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu vo výške 7 481,72 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 198,32 EUR, a to na dopravné žiakov v ZŠ
s MŠ.
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 EUR, a to na prevenciu
kriminality.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 7 481,72 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- zo zrušeného peňažného fondu
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Konečný zostatok k 31.12.2017

Suma v EUR
10 966,05
7 454,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 420,46

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05%
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
Konečný zostatok k 31.12.2017

Suma v EUR
1 027,63
364,96
329,95
0,00
1 104,07
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KS k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

818 850,42

892 980,26

Neobežný majetok spolu

788 552,78

840 790,61

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

670 572,78

722 810,61

Dlhodobý finančný majetok

117 980,00

117 980,00

30 215,91

52 027,41

1 339,45

2 086,27

0,00

0,00

824,57

1 884,55

28 051,86

48 056,59

81,73

162,24

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie spolu

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KS k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

818 850,42

892 980,26

Vlastné imanie

428 239,96

448 083,93

2 797,10

2 797,10

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

425 442,86

445 286,83

Záväzky

279 768,50

294 098,98

840,00

840,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 543,87

0,00

Dlhodobé záväzky

1 439,21

1 602,24

29 814,79

31 995,15

260 461,11

245 331,11

96 511,48

165 127,83

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

245 331,11
12 659,74
10 350,01

EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2017 žiadnu lízingovú zmluvu ani zmluvu o úvere.

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 v roku 2017 neposkytla dotácie v súlade VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Čavoj.
Žadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Spolu

0,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
0,-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
0,-

Vrátené
obci
(zo stl. 4)
0,-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Čavoj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

64 505,62

Rozdiel

64 505,62

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

131 295,56

Rozdiel - vrátenie

131 295,56

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Čavoj nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Čavoj nemá založené žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
UPSVR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Školstvo - bežné výdavky
Hmotná núdza – bežné výdavky
Matrika – bežné výdavky
REGOB - bežné výdavky
životného prostredia - bežné výdavky
register adries - bežné výdavky
Voľby do NR SR –bežné výdavky
Školstvo – kapitálové výdavky
Prevencia kriminality – kapitálové
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

116 286,00
240,00
1 184,00
164,34
46,54
27,60
581,57
69 000,00

121 176,68
240,00
1 184,00
164,34
46,54
27,60
581,57
69 000,00

198,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Čavoj neprijala od iných obcí žiadne finančné prostriedky ako dotáciu, či transfer.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ

-1-

TSK

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Dotácia na podujatie - bežné výdavky

13.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

0,00

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu

Obec Čavoj, na základe rozhodnutia OZ, tvorí rozpočet obce bez programov.
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13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017.
II. s c h v a ľ u j e:
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

375 421,21
z toho : bežné príjmy obce
352 641,54
bežné príjmy RO
22 779,67
Bežné výdavky spolu
353 354,31
z toho : bežné výdavky obce
157 553,13
bežné výdavky RO
195 801,18
Bežný rozpočet
22 066,90
Kapitálové príjmy spolu
76 442,00
z toho : kapitálové príjmy obce
76 442,00
kapitálové príjmy RO
0,00
Kapitálové výdavky spolu
70 717,42
z toho : kapitálové výdavky obce
70 717,42
kapitálové výdavky RO
0,00
Kapitálový rozpočet
5 724,58
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
27 791,48
Vylúčenie z prebytku
5 198,32
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
22 593,16
Príjmy z finančných operácií
18,56
Výdavky z finančných operácií
15 130,00
Rozdiel finančných operácií
- 15 111,44
PRÍJMY SPOLU
451 881,77
VÝDAVKY SPOLU
439 201,73
Hospodárenie obce
12 680,04
Vylúčenie z prebytku
5 198,32
Upravené hospodárenie obce
7 481,72
b) výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 7 481,72 €,
c) použitie zostatku hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu obce vo
výške 7 481,72 €.
Bežné príjmy spolu

V Čavoji, ......................................
..........................................................
Ing. Ján Halaška
starosta obce
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