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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 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný  a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 177/2016 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa   7.4.   2017  uznesením č. 206/2017 

- druhá zmena schválená dňa   7.4.   2017  uznesením č. 202/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 21.9.   2017  uznesením č. 237/2017 

- štvrtá zmena schválená dňa 21.11. 2017  uznesením č. 248/2017 

- piata zmena  schválená dňa 14.12.2017   uznesením č. 263/2017 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

SCHVÁLENÝ  

ROZPOČET  

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET  

PO 

POSLEDNEJ 

ZMENE 

Príjmy celkom 229.625,00 274.625,00 

z toho :   

Bežné príjmy 229.625,00 229.625,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 45.000,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Výdavky celkom 229.625,00 274.625,00 

z toho :   

Bežné výdavky 229.625,00 229.625,00 

Kapitálové výdavky 0,00 45.000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

274.625,00 322.773,42 117,23 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 274.625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume    

322.773,42 EUR, čo predstavuje  117,53 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

229.625,00 281.686,92 122,67 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 229.625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

281.686,92 EUR, čo predstavuje 122,67 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

31.590,00 32.353,79 102,42 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 167.200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 170.112,25 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,74 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 24.390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24.562,31 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17685,55 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 6.785,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 91,76 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 24.562,31 EUR z toho nedoplatky z minulých rokov 

príjmy dane z pozemkov 389,04,00 EUR, príjmy dane zo stavieb 1.054,44 EUR, príjmy dane z 

bytov 7,27 EUR. K 31.12. 2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 694,88 

EUR. 

 

Daň za psa 830,50 EU z toho nedoplatky z minulých rokov 110,00 EUR, k 31.12. 2017 obec 

eviduje pohľadávky daň za psa v sume 109,41 EUR.  

Daň za ubytovacie kapacity 93,90 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6.867,08 EUR z toho nedoplatky z 

minulých rokov 916,56 EUR, k 31.12. 2017 obec eviduje pohľadávky poplatok za komunálny 

odpad v sume 1.596,01 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  



 

 

 

 

 

 

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1.330,00 1.313,12 98,73 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

Z rozpočtovaných 1.330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.313,12 EUR, čo je 

98,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 562,44 

EUR z toho nedoplatky z minulých rokov v sume 541,82 EUR príjem z prenajatých pozemkov,  

k 31.12. 2017 obec eviduje pohľadávky príjmy z prenajatých pozemkov v sume 470,64 EUR   

a k 31.12. 2017 príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a strojov bol v sume  

750,68 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 674,00 EUR, čo je  

156,74 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1.075,00 3882,94 361,20 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1075,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške   

3.882,94 EUR, čo predstavuje 361,20 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy z náhrad poistného 

plnenia, príjmy za služby občanom, úroky z vkladov, vratky , rodičovský príspevok  MŠ a iné 

príjmy obce. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 28.000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške73.350,82 

EUR, čo predstavuje 261,97 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Zvolen, transfer zo ŚR  1.218,95 Dobrovoľnícka činnosť 

ÚPSVaR Zvolen    116,20 Školské potreby 

ÚPSVaR Zvolen       99,60 Školské potreby 

OÚ B.Bystrica, Odbor školstva 1.630,00 Na výchovu a vzdelávanie 

 MF SR  2.000,00 Na údržbu budovy a interiéru MŚ 

MV SR, OÚ Zvolen    210,54 REGOB 

MV SR, OÚ Zvolen      24,40 Register adries 

MV SR, OÚ Zvolen    664,40 Voľby VUC 

Dobrovoľ.požiarna ochrana SR 1.400,00 Ochranné odevy,prev.stroje,prístr. 

 UPSVaR,transfer z EÚ     794,33  Dobrovoľnícka činnosť   

  UPSVaR,transfer zo ŚR     140,18  Dobrovoľnícka činnosť   

  UPSVaR,transfer z EÚ 22.806,64  § 54 Šanca na zamestnanie   



 

 

 

 

 

 

  UPSVaR,transfer zo ŚR   4.024,72   § 54 Šanca na zamestnanie   

  UPSVaR,transfer z EÚ   3.587,76   § 50 j Na podp. UoZ   

  UPSVaR,transfer zo ŚR      633,10   § 50 j Na podp. UoZ   

   Environmentálny fond 34.000,00  Odstránenie skládky odpadu   

 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 526,50 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

526,50 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % 

plnenie. Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 

0,00 EUR. 

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 z predaja pozemkov 526,50 

EUR, čo predstavuje 0,00  % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % plnenie. 

Obec v roku 2017 nemala kapitálové granty a transfery. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

                           0,00           0,00                        0,00 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

45.000,00 40.560,00 90,13 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 45.000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 40.560,00 EUR, čo predstavuje 90,13 % plnenie.  

 

Obec v roku 2017 nemala prijatý žiadny úver. 



 

 

 

 

 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 222/2017 zo dňa 29.6.2017 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 45.000,00 EUR na kapitálový výdavok na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku - nákup traktora s príslušenstvom. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 40.560,00 EUR.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

274.625,00             280.578,35                  102,17 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 274.625,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 280.578,35 EUR, čo predstavuje 102,17 % čerpanie.  

 

1.Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

229.625,00                 235.472,35                      102,55 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 229.625,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 235.472,35 EUR, čo predstavuje 102,55 % čerpanie.  

 

 

Bežné výdavky podľa klasifikácie v EUR  

 

Klasifikácia     Názov Schv.rozpočet Rozpočet-zmena Skutočnosť    Plnenie % 

01 110 Obecný úrad 103.855,00       96.434,00    68.452,52       70,98 

01 120 Poslanci     2.580,00         2.580,00      1.440,05        55,82 

01 600 Voľby            0,00                0,00         664,40          0,00 

03 200 Požiarna ochrana     3.830,00         3.406,00      4.381,65      128,65 

04 120 AĆ    30.150,00       29.850,00    39.212,62      131,37 

04 600 Údržba ciest     3.515,00         3.215,00      1.978,55        61,54 

05 100  Odpad.hospod.   11.470,00       12.370,00     11.528,38        93,20 

05 100 Odpad.hosp. EF            0,00                0,00    34.000,00          0,00 

05 200 Odpadové vody        665,00       10.155,00    10.423,72      102,65 

06 200 Rozvoj obce     1.650,00         1.240,00        803,90        64,83 

06 400 Verej.osvetlenie     2.952,00         3.292,00     2.845,77        86,45 

08 100 Telových.jedn.    7.070,00         4.830,00    4.630,72        95,87 

08 100 Motocros-šp.sl.    1.000,00         1.000,00    1.000,00      100,00 

08 100 Centrum voľ.čas.       165,00            465,00       420,00        90,32 



 

 

 

 

 

 

08 200 Kultúrne služby    1.000,00            850,00       320,87        37,75 

08 200 Knižnica       768,00            768,00       197,81        25,76 

08 300 Miestny rozhlas       570,00            980,00       916,25        93,49 

08 400 Dom smútku a 

cintorín 

   1.995,00         1.800,00       329,05        18,28 

08 400 Obč.združ.a 

cirkvi 

      830,00            830,00       330,00        39,76 

09 111 Materská škola  40.350,00       40.350,00  36.865,89        91,37 

09 601 Śkolská jedáleň  14.210,00       14.210,00  13.685,20        96,31 

10 200 Klub dôchodcov    1.000,00         1.000,00    1.000,00      100,00 

10 200 Spoloč.úradovňa           0,00                0,00         45,00          0,00 

 SPOLU : 229.625,00     229.625,00 235.472,35      102,55 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu : 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene 102.610,00 EUR bolo skutočné čerpanie  

k 31.12. 2017 v sume 94.986,54 EUR, čo je 92,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky  

pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov, pracovníkov MŠ, ŠJ, odmeny-voľby VUC, odmeny 

pracovníkov mimopracovného pomeru na všetkých strediskách, odmeny poslancom. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  výdavkov po poslednej zmene 27.208,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12. 2017 v sume 30.179,76 EUR, čo je 110,92 % čerpanie. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene 87.653,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12. 2017 v sume 98.323,88 EUR, čo je 112,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky 

všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandarná 

údržba, oprava, PHM, nájomné za prenájom, poistenie majetku, pracovné odevy, 

ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene 12.154,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12. 2017 v sume 11.982,17 EUR, čo predstavuje 98,59 % čerpanie. Ide o bežné transfery 

inej obci CVČ Krupina, obč. združeniam a nadáciam (Zlatá cesta), členské príspevky ZMOZ, na 

nemocenské dávky-náhrada príjmu, príspevky Spoloč. úradovni Krupina, záujmová činnosť detí, 

TJ Terany, šport. služby MOTOCROS, cirkvám, Klub dôchodcov. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2017 v sume  

0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 

Obec v roku 2017 nečerpala žiadny úver. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

45.000,00              45.106,00                         100,24 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45.000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 45.106,00 EUR, čo predstavuje 100,24 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

-         Prípravná a projektová dokumentácia KD k 31.12. 2017 skutočne čerpané    1.200,00 

EUR, 

  Prípravná a projektová dokumentácia  rekonštrukcia Domu smútku  k 31.12. 2017 

skutočne čerpané 2.000,00 EUR, 

   Nákup traktora s príslušenstvom k 31.12. 2017 skutočne čerpané 40.560,00 EUR. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0,00                  0,00                         0,00 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 čerpanie.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 281.686,92,00 

z toho : bežné príjmy obce  281.686,92,00 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu                                                                                                                             235.472,35 

z toho : bežné výdavky  obce  235.472,35 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet  +46.214,57 

Kapitálové  príjmy spolu 526,50 

z toho : kapitálové  príjmy obce  526,50 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 45.106,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  45.106,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 



 

 

 

 

 

 

Kapitálový rozpočet  -44.579,50 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +1.635,07 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +1.635,07 

Príjmové finančné operácie  40.560,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 40.560,00 
PRÍJMY SPOLU   322.773,42 

VÝDAVKY SPOLU 280.578,35 

Hospodárenie obce +42.195,07 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce +42.195,07, 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 1.635,07 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 1.635,07   EUR  

 

Zostatok fiančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.    

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 40.560,00 EUR, navrhujeme použiť na : 

 tvorbu rezervného fondu                       40.560,00  EUR 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

42.195,07 EUR 

5. 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. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017    120.944,94       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

   

95.150,29 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu   

- uznesenie č. 222/2017 zo dňa 29.6.2017  

obstaranie Dlhodobého hmotného majetku 40.560,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2017      175.535,23       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 1.027,03   

Prírastky - povinný prídel -  1,5 %                                                           

                  z hrubých miezd                                                1.119,29 

               - ostatné prírastky         0,00    

Úbytky   - závodné stravovanie                       589,50   

               - ostatné úbytky                                                     0,00    

KZ k 31.12.2017 1.556,82 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 1.705.491,39 1.620.517,91 

Neobežný majetok spolu 1.477.397,32 1.392.951,96 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1.309.095,32 1.224.649,96 
Dlhodobý finančný majetok   168.302,00    168.302,00 

Obežný majetok spolu  226.131,54   226.131,54 
z toho :   
Zásoby           53,93            69,84 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky           6.846,71        4.098,41 
Finančné účty       219.230,90    221.593,87 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie           1.962,53        1.803,83 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.705.491,39 1.620.517,91 

Vlastné imanie   742.486,19   750.587,75 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia   10.006,15      8.052,45 

Záväzky 21.172,16   19.824,35 
z toho :   
Rezervy      550,00       550,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   



 

 

 

 

 

 

Dlhodobé záväzky 1.364,76    4.340,43 
Krátkodobé záväzky 19.257,40 14.933,92 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 941.833,04 850.105,81 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Stav záväzkov k 31.12.2017      

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2.742,44 2742,44  

- zamestnancom 5.313,74 5.313,74  

- poisťovniam  2.929,99 2.929,99  

- daňovému úradu 569,75 569,75  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- sociálny fond 1.556,82 1.556,82  

- ostatné záväzky 6.161,61 6.161,61  

Záväzky spolu k 31.12.2017 19.274,35 19.274,35  

 

Obec Terany spláca nesplatené navýšenie imania na základe rozhodnutia Valného 

zhromaždenia Združenia HONT, s.r.o., Dudince zo dňa 15.3.2014. 

 

8. Údaje o hospodárení 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.6/2007 o dotáciách.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OTJ Terany-bežné výdavky na činnosť 4.557,32 4.557,32 -- 
 MOTOCROS -bežné výdavky na činnosť 1.000,00 1.000,00  
Kultúr.služby-záujmová činnosť detí 308,87 308,87  
Cirkev Rím.katol. a Evanj. CAV- bež.výdavky na činn. 330,00 330,00  
Požiarna ochrana – Centrum voľ.času 140,00 140,00  
CVĆ Domček Krupina-bež.výdavky-všeob. materiál 420,00 420,00  
Klub dôchodcov- bežné výdavky na činnosť 1.000,00 1.000,00  
Celkom  7.756,19 7.756,19  



 

 

 

 

 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2007 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

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 

 

 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

 



 

 

 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec Terany nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 

 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

 

 

b)  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR REGOB- bežné výdavky      210,54        210,54 -- 
MV SR Register adries- bežné výdavky 24,40 24,40 -- 
OÚ B.B. 

Odb.školstva 

MŠ-bežné výdavky 1.630,00 1.630,00  

MV SR Voľby VUC -bežné výdavky 664,40 646,76 17,64 



 

 

 

 

 

 

 UPSVaR Zv. MŚ-školské potreby -bežné výdavky            116,20 116,20 -- 
UPSVaR Zv. MŚ-školské potreby - bežné výdavky              99,60 99,60 -- 
Dobrovoľ.PO,

SR 

Požiarna ochrana- ochr.odevy, prac. stroje, 

zariad.,bežné výdavky 
        1.400,00 1.400,00 -- 

MF SR MŚ-údržba bud.a inter.-bežné výdavky 2.000,00 2.000,00 -- 
UPSVaR AĆ,DĆ- bežné výdavky 2.153,46 2.153,46 -- 
UPSVaR AĆ§ 54 bežné výdavky 26.831,36 26.831,36 -- 
UPSVaR AĆ § 50j bežné výdavky 4.220,86 4.220,86 -- 
Environm.fond Odpadové hosp.- Odstránenie  skládky odpadu 34.000,00 34.000,00 -- 

 

 

 

c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017  žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

CVĆ domček KRUPINA              420,00           420,00                   -- 

    

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

 

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

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

    



 

 

 

 

 

 

 

 

12.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

Obec Terany nepredkladá programový rozpočet. 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 42.195,07  EUR. 

 

 


