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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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2016 uznesením č.266/2016
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.03.2017 uznesením č. 30-6/2017
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2017 uznesením č. 34-6/2017
- tretia zmena schválená dňa 14.09.2017 uznesením č. 36-5/2017
- štvrtá zmena zo dňa 31.12.2017 – prenesené kompetencie
- piata zmena zo dňa 31.12.2017 schválené uznesením č. 37-4/2017 zo dňa 6.10.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

880 404,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 433 249,00

876 404,00
4 000,00
0,00
0,00
881 441,00

1 044 551,00
127 160,00
261 538,00
0,00
1 378 810,28

388 646,00
20 000,00
39 840,00
432 955,00

464 390,00
381 735,63
39 840,00
492 844,65

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017
880 404,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1 405 977,88

% plnenia
160

Z rozpočtovaných celkových príjmov 880 404,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 405 977,88 EUR, čo predstavuje 160 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
876 404,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1 051 431,86

% plnenia
120

Z rozpočtovaných bežných príjmov 876 404,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 051 431,86 EUR, čo predstavuje 120 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
412 885,00

Skutočnosť k 31.12.2017
543 201,78

% plnenia
132

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 339 033,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 391 438,93 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40 518,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 37 797,28 EUR, čo
je 93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 116,94 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15 615,97 EUR a dane z bytov boli v sume 64,37 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 37 145,68 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 651,60 EUR. K 31.12.2017
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 626,87 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 1 434 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 491,90
EUR, čo je 104 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 600 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 83 352,20 EUR. V priebehu roka bol rozpočet upravený na 32 650 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva tvorili najmä príjmy od obchodných spoločností, ktoré
obci zaplatili daň za rok 2016 a 2017.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 13,70 EUR čo predstavuje 7 % plnenie.
Daň za výherné hracie prístroje z rozpočtovaných 1500 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 0 EUR.
Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 1 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 546,94 EUR, čo je 141 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 28 500 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 27 560,83 EUR, čo je 97 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
104 300,00

Skutočnosť k 31.12.2017
104 192,99

% plnenia
100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 101 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 101 518,35 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov 74 390,75 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 27 127,60 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 674,64 EUR, čo je
89% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
30 454,00

Skutočnosť k 31.12.2017
18 605,73

% plnenia
61

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 454,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
18 605,73 EUR, čo predstavuje 61 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za porušenie predpisov, z predaja
výrobkov, tovarov a služieb, za stravné, z úrokov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 328 765 EUR bol skutočný príjem vo výške 385 431,36
EUR, čo predstavuje 117 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
1 119,72 Úhrada nákladov preneseného
výkonu na úseku stavebného
poriadku
52,01 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti miestnych
komunikácii
3 068,31 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti matriky
522,52 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti hlásenia pobytu
občanov a registra adries
712,45 Výdavky spojené s financovaním
volieb do orgánov samosprávnych
krajov
112,50 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti starostlivosti o ŽP
29 495,23 Finančná náhrada za obmedzenie
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Ministerstvo vnútra SR

2 856,91

Ministerstvo školstva, vedy a
výskumu

338 783,00

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

329,00

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

66,40

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

282,24

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

2 681,07

Banskobystrický samosprávny kraj

1 500,00

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o

450,00

Obecná píla Ľubietová, spol. s. r. o

400,00

bežného obhospodarovania
Úhrada nákladov súvisiacich
s odstránením následkov povodne
Prenesený výkon - Základná škola,
dopravné, SZP, vzdelávacie
poukazy, 5 r. deti
Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
Osobitný príjemca – prídavky na
deti, dávka v hmotnej núdzi
Poskytnutý príspevok na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti /projekty ŠnZ,
Dotácia na Ľubietovský banícky
a hutnícky deň
Dotácia na zabezpečenie materiálno
– technického vybavenia DHZO, na
osobné ochranné pracovné
prostriedky, odbornú prípravu členov
DHZO a zabezpečenie servisu –
opravy a nákup náhradných dielov na
techniku a požiarne motorové
vozidlá
Finančný dar poskytnutý na
Michalský jarmok
Finančný dar poskytnutý na
Michalský jarmok

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
4 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
100 189,02

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
100 189,02 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 37 189,02 EUR.
Ďalšiu položku kapitálových príjmov predstavovali príjmy zo ŠR na výstavbu, opravu oporného
múru ZŠ a to vo výške 63 000 €.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
250 958,00

% plnenia
-

V roku 2017 nebol prijatý úver. V roku 2017 došlo k čerpaniu finančných prostriedkov z fondu
rozvoja a opráv a to vo výške 45 519 €, ktoré boli použité na financovanie výdavkov spojených
s rekonštrukciou OcÚ – podrezanie budovy vo výške 41 820 € a rekonštrukcia verejného
osvetlenia vo výške 3 699 €, k čerpaniu prostriedkov z rezervného fondu a to vo výške 35 000 €,
ktoré boli použité na financovanie havarijného stavu obecného úradu – oprava fasády OcÚ,
ďalej došlo k zapojeniu nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov a to vo
výške 170 439 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
3 399,00

Rozpočtová organizácia mala vlastné bežné príjmy vo výške 3 399 €.
Rozpočtová organizácia dosiahla bežný príjem aj z mimorozpočtových položiek a to vo výške
32 765,13 €

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy neboli v roku 2017 rozpočtované a v skutočnosti nedošlo ani k plneniu.

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
0
0

% plnenia
0

Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie tvorili zostatky prostriedkov
z predchádzajúcich období z mimorozpočtových položiek.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
881 441,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1 192 242,50

% čerpania
135

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 881 441,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 192 242,50 EUR, čo predstavuje 135 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
388 646,00

Skutočnosť k 31.12.2017
418 392,59

% čerpania
108

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 388 646 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 418 392,59 EUR, čo predstavuje 108 % čerpanie.

k 31.12.2017

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 80 432,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 66 236,47 EUR,
čo je 82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov
OcÚ, matriky, registra adries, mzdové prostriedky na dopravné a životné prostredie, mzdové
prostriedky zamestnancov zamestnaných cez projekty ŠnZ a PZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28 722,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 22 885,50 EUR,
čo je 80 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 263 093,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 314 624,72
EUR, čo je 120 % čerpanie. Ide 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12 499,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 12 033,53 EUR,
čo predstavuje 96 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 612,37 EUR, čo
predstavuje 67 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
20 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
225 577,07

% čerpania

Na rok 2017 boli kapitálové výdavky rozpočtované v sume 20 000€ v priebehu roka sa rozpočet
upravil na 381 735,63 € , skutočne čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume 225 577,07 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
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Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 191 903,68
EUR. V roku 2017 obec investovala finančné prostriedky na prestavbu hygienických zariadení
v budove OcÚ, na výstavbu vjazdov, podrezanie a odizolovanie budovy OcÚ, na oporný múr
v ZŠ.
b) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 29 731,02 EUR.
Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu obecného rozhlasu a verejného osvetlenia.
c) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 942,37 EUR.
Jednalo sa o výdavky na výstavu „Gápľa“ na Podlipe – Haldy.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
39 840,00

Skutočnosť k 31.12.2017
39 832,72

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 39 840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 39 832,72 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 39 840 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 39 832,72 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
432 955,00

Skutočnosť k 31.12.2017
508 440,12

% čerpania
117

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 432 955,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 508 440,12 EUR, čo predstavuje 117 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
508 440,12 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

Kapitálové výdavky neboli pre rok 2017 rozpočtované a ani nedošlo k ich čerpaniu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 054 830,86

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1 051 431,86

bežné príjmy RO

3 399,00

926 832,71

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

418 392,59

bežné výdavky RO

508 440,12

127 998,15
100 189,02

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

100 189,02

kapitálové príjmy RO

0,00

225 577,07

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

225 577,07

kapitálové výdavky RO

0

-

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

125 388,05
2 610,10
28 434,18
-25 824,08
250 958,00

Výdavky z finančných operácií

39 832,72

211 125,28
1 405 977,88
1 192 242,50
213 735,38
- 28 434,18
185 301,20

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 2 610,10 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 je zdrojom rezervného fondu prípadne iných
peňažných fondov, ktoré tvorí obec. Z prebytku sa vylučujú prostriedky zo štátneho rozpočtu ako
náhrada za obmedzenie obhospodarovania a to vo výške 28 434,18 €.
Zostatok finančných operácii – prebytok v sume 211 125,28 € bol v roku 2017 spôsobený
najmä zapojením prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Po vylúčený finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu sa upravený prebytok 185 301,20 €
rozdeľuje nasledovne:
-

tvorba rezervného fondu
tvorba fondu rozvoja a opráv

87 500,00 EUR
97 801,20 EUR
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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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 37 - 4/2017 zo dňa 06.10.2017 Sanácia a oprava jednotlivých konštrukcií
Obecného úradu – odstránenie havarijného stavu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
- kreditné úroky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
32 593,07
16 972,70
0,00
0,00
35 000,00

0,00
0,00
0,00
14 565,77

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný- Fond rozvoja a opráv
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
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č. 30-6/2017 zo dňa 17.3.2017 a č.
34-6/2017 zo dňa 26.06.2017 finančné prostriedky
použité na financovanie rekonštrukcie verejného
osvetlenia a rekonštrukciu OcÚ.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
80 000,00
0,00
0,00
0,00
45 519,00

0,00
0,00
34 481,00
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o zásadách obce Ľubietová pre
tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
376,77
831,29

562,80

645,26
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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

8 113 156,24

8 230 866,90

Neobežný majetok spolu

7 723 777,79

7 807 989,89

541,45

541,45

Dlhodobý hmotný majetok

7 468 232,34

7 552 444,44

Dlhodobý finančný majetok

255 004,00

255 004,00

Obežný majetok spolu

388 015,66

420 717,92

925,80

322,08

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

9 000,00

9 000,00

Krátkodobé pohľadávky

39 601,71

91 763,03

Finančné účty

338 488,15

319 632,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 362,79

2 159,09

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

8 113 156,24

8 230 866,90

Vlastné imanie

6 407 728,87

6 569 306,26

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

6 407 728,87

6 569 306,26

139 158,83

93 337,15

Rezervy

2 448,63

1 573,35

Zúčtovanie medzi subjektami VS

15 325,04

11 053,57

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky

2 187,20

1 496,89

Krátkodobé záväzky

13 641,44

13 489,54

Bankové úvery a výpomoci

105 556,52

65 723,80

1 566 268,54

1 568 223,49

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

65 723,80
0,00
3 838,31
0,00
4 792,13
3 683,06
2 672,93

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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 č. 289/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Dobrovoľný hasičský zbor Ľubietová – bežné
výdavky na prevádzku, pohonné hmoty, ...
FK Baník – bežné výdavky na zápasy,...
Občianske združenie Debnár – bežné výdavky
na organizačné zabezpečenie
Telovýchovná jednota Vepor Ľubietová,
stolný tenis - bežné výdavky na turnaj .....
Občianske združenie – Základná organizácia
Slov. zväzu protifašistických bojovníkov –
bežné výdavky na organizačné zabezpečenie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 800 EUR

1 800 EUR

0

1 800 EUR
800 EUR

1 800 EUR
800 EUR

0
0

800 EUR

800 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
289/2012 o dotáciách.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP -4/2006/00694-2/CR1. Predmetom
podnikania je: prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – II.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
28 960,29
EUR
Celkové výnosy
29 008,29
EUR
Hospodársky výsledok – zisk
48,00
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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.
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 T. G. Masaryka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

152 984,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

152 984,00

Rozdiel - vrátenie
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

338 783,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

327 729,43

Rozdiel - vrátenie
11 053,57
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec je 100 % vlastníkom obchodných spoločností: Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o. a Obecná
píla Ľubietová, spol. s.r.o..
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu svojim obchodným spoločnostiam.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Dotácie poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu boli skutočne použité a zúčtované v tomto
roku, do roku 2018 neprechádza žiadna dotácia.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec nemala v roku 2017 žiadne finančné usporiadanie voči iným obciam.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

VÚC
Banskobystrický
samosprávy kraj

1 500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1 500,00

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nezostavuje programový rozpočet na základe uznesenia OcZ č. 26-7/2016 zo dňa
15.12.2016.

Vypracovala: Ing. Fischerová

Predkladá: Ing. Fischerová

V Ľubietovej, dňa 15.05.2018
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