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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 Hniezdne na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 15.12.2016 uznesením č. 200.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 16.6.2017 uznesením č. 269,
- druhá zmena schválená dňa 5.10.2017 uznesením č. 292.
V priebehu roka bolo rozpočtovými opatreniami starostu obce vykonaných 74 zmien v rozpočte.
Rozpočet obce k 31.12.2017

921 050,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 108 336,00

908 025,00
0,00
0,00
13 025,00
921 050,00

979 875,00
112 998,00
105,00
15 358,00
1 017 396,00

351 453,00
0,00
53 208,00
516 389,00
0,00

372 127,00
61 403,00
53 229,00
530 637,00
90 940,00

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
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozbor plnenia príjmov je vykonaný v rovnakej štruktúre, v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom.
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 108 336,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 124 974,37

101,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 108 336,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 131 474,75 EUR, čo predstavuje 102,09 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
979 875,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

981 866,44

102,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 979 875,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
981 866,44 EUR, čo predstavuje 102,20 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
490 592,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

495 134,70

100,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 436 707,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 445 408,61 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 127,11 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 683,20 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 25 301,45 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 142,46
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31 574,60 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
504,61 EUR a preddavok na nasledujúce roky 47,90 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 191,46 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 820,48 EUR, čo
predstavuje 96,53 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
202,19 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 70,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné
hracie prístroje.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 18 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 708,50 EUR, čo
predstavuje 88,64 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15 656,49 EUR, za
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nedoplatky z minulých rokov 1 052,01 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v sume 13 364,24 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
55 062,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

51 778,93

94,04

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 940,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 29 940,36 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
3 713,12 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26 227,24 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 440,10 EUR, čo je
82,72 % plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie:
Z rozpočtovaných 47,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 47,14 EUR, čo je
100,30 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 22 096,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19 346,70 EUR, čo
je 87,56 % plnenie.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 29,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4,63 EUR, čo je 15,97
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 411,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 593,51

76,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 411,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 593,51 EUR, čo predstavuje 76,03 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
430 810,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

432 359,30

100,36

Z rozpočtovaných grantov a transferov 430 810,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 432
359,30 EUR, čo predstavuje 100,36 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
180,00
664,40
4 204,14
470,91
165,20
14 143,00
381 575,95
1 327,11
61,65
133,35
92,85
2 971,80
2 109,35

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Účel
skladník CO
voľby do VÚC
PK - matrika
PK - register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné prostredie

aktivácia nezamestnaných
prevádzka chráneného pracoviska
podpora vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ - Šanca na zamestnanie

3 238,80 podpora rozvoja regionálnej a miestnej

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

332,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

2 026,63

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

222,44

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

zamestnanosti
podpora výchovy k plneniu školských
povinností
podpora
výchovy
k stravovacím
návykom
zabezpečenie
výkonu
osobitného
príjemcu

7 984,64 dávky osobitnému príjemcovi
7 455,08 terénna sociálna práca
3 000,00 zabezpečenie zásahu schopnosti DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY obce:
V roku 2017 dosiahla obec príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 217 751,20 EUR.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
112 998,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

113 003,23

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 112 998,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 113 003,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 112 998,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 113 003,23EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
105,00
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% plnenia

14 746,86

14 044,62
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 105,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 14 746,86 EUR, čo predstavuje 14 044,62 % plnenie.
V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 v sume 104,50 EUR
(doprava žiakov do ZŠ).
Prijali sme finančné zábezpeky:
- v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v sume 14 000,00 EUR
- v súlade so zákonom 443/2010 Z. z. v sume 642,36 EUR.
Zapojili sme zostatok mimorozpočtového účtu v OTP banke z roku 2016 do čerpania výdavkov
z podnikateľskej činnosti v sume 2 780,85 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
15 358,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15 357,84

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15 358,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
15 357,84 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

Kapitálové príjmy v roku 2017 neboli rozpočtované ani čerpané.
Príjmové finančné operácie
Príjmovými finančnými operáciami zapojila základná škola zostatok mimorozpočtového
potravinového účtu školskej jedálne z roku 2016 do čerpania výdavkov vo výške 3 719,53 EUR.
MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY rozpočtovej organizácie:
V roku 2017 prijala rozpočtová organizácia mimorozpočtové príjmy za stravu vo výške
27 684,99 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozbor čerpania výdavkov je vykonaný v rovnakej štruktúre, v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom.
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 017 396,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 017 536,69

100,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 017 396,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 017 536,69 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
372 127,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

372 337,97

100,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 127,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 372 337,97 EUR, čo predstavuje 100,05 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 120 908,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
120 111,57 EUR, čo je 99,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, matriky, stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov
a terénnych sociálnych pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 42 933,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
41 930,86 EUR, čo je 97,66 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 189 928,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
192 023,88 EUR, čo je 101,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7 787,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
7 700,94 EUR, čo predstavuje 98,89 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 10 571,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
10 570,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY obce:
V roku 2017 obec zrealizovala výdavky v podnikateľskej činnosti z mimorozpočtových príjmov
vo výške 215 310,73 EUR.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
61 403,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

61 391,89

99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 61 403,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 61 391,89 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kanalizácia a ČOV Hniezdne
Z rozpočtovaných 22 974,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 22 963,56
EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
b) Rozšírenie prvkov detských ihrísk
Z rozpočtovaných 9 046,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 045,84 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Projektová dokumentácia na projekt Materská škola Hniezdne
Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 12 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne
Z rozpočtovaných 5 993,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5 992,89 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
53 229,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

53 239,97

100,02

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53 229,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 53 239,97 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53 208,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 53 207,44 EUR, čo predstavuje
99,99 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21,00 EUR na kurzové rozdiely bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 32,53 EUR, čo predstavuje 154,90 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
528 612,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

528 542,22

99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 528 612,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 528 542,22 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 025,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

2 024,64

99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 025,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2 024,64 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY rozpočtovej organizácie:
Rozpočtová organizácia zrealizovala výdavky na nákup potravín z mimorozpočtových príjmov
vo výške 28 698,13 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
997 224,28
981 866,44
15 357,84

900 880,19
372 337,97
528 542,22

96 344,09
113 003,23
113 003,23
0,00

63 416,53
61 391,89
2 024,64

49 586,70
145 930,79
3 444,63
142 486,16

Príjmové finančné operácie

14 746,86

Výdavkové finančné operácie

53 239,97

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2017

-38 493,11
1 124 974,37
1 017 536,69
107 437,68
3 444,63
103 993,05
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Prebytok rozpočtu v sume 145 930,79 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 a podľa osobitných predpisov v sume 3 444,63 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií

103 993,05 EUR
38 493,11 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 47,58 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 47,58 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 3 397,05 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
103 993,05 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
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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 566,07
2 244,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 810,21

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.
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2017
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Obec nemá takýto fond vytvorený.
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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
727,65
1 466,30
330,00
1 182,80
50,00
331,43
959,72

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu kotla – byt č. A/5
- na opravu kotla – byt č. B/4
- na výmenu sporáka – byt č. B/4
- na opravu kotla – byt č. B/3
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
23 877,24
3 930,08
21,46
235,32
129,99
146,26
27 274,29

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Obec nemá takýto fond vytvorený.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
8 915 729,57
8 978 919,80
8 788 187,77
8 724 204,97

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

16 750,00
8 567 344,54
204 093,23
124 892,24

20 710,00
8 499 401,74
204 093,23
252 602,43

33 633,90
19 042,76
0,00
20 956,84
51 258,74
0,00
0,00
2 649,56

34 076,16
27 771,79
0,00
22 321,82
168 432,69
0,00
0,00
2 112,40

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
8 915 729,57
8 978 919,80
6 596 762,78
6 735 807,35

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0,00
0,00
6 596 762,78
719 393,15

0,00
0,00
6 735 807,35
682 153,77

4 013,39
0,00
366 538,21
49 022,38
299 819,17
1 599,573,64

4 339,00
0,00
350 048,53
64 030,44
263 735,80
1 560 958,68

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky – SF, rezervy
- iné záväzky- prijaté preddavky,
finančné zábezpeky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6 948,61
8 772,61
8 343,47
5 075,48
0,00
263 735,80
355 991,72
5 298,72
27 987,36

6 948,61
8 772,61
8 343,47
5 075,48
0,00
263 735,80
355 991,72
39 229,27
27 987,36

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

682 153,77

682 153,77

0,00

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima Banka
Slovensko, a.s.
ŠFRB

Účel

Investičná
výstavba
Investičná
výstavba

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

447 176,00

36 000,00

6 782,99

263 176,00

r. 2024

541 791,14

17 207,44

3 704,36

355 991,72

r. 2036

splatnosti

V roku 2009 poskytla obci Dexia banka Slovensko (v súčasnosti Prima banka Slovensko a.s.)
úver na výstavbu Domu smútku. Splátky istiny úveru a úroky obec uhrádza mesačne.
Obec v roku 2006 uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o štátnej pomoci
formou úveru na výstavbu bytového domu - 16-b.j. Splátky úveru a úroky sú realizované
mesačne vo výške 1 742,65 eur.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
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- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

355 991,72

619 167,72
355 991,72

355 991,72
263 176,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

263 176,00

1 225 948,36

21,47 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- účelovo určené granty
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1 176 126,43
49 821,93
1 225 948,36
391 766,45
40 631,30
0,00
0,00
0,00
432 397,75
793 550,61

36 000,00
17 207,44

6 866,36
3 704,36

63 778,16

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

63 778,16

793 550,61

8,04 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Hniezdne, 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Gréckokatolícka charita Prešov, bežné výdavky prevádzku Domu sv.
Anny v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa, bežné výdavky na prevádzku CVČ v Starej
Ľubovni

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

664,00

664,00

0,00

78,00

78,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom v Starej
Ľubovni, odborom živnostenského podnikania zo dňa 25.10.2004, reg. číslo 710-6885.
Túto činnosť vykonávala na úseku hospodárenia v lesoch.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
220 207,07 EUR
Celkové výnosy
227 797,49 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
7 590,42 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
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2017

16

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola s materskou školou
Hniezdne

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

145 155,15

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

145 132,80

22,35

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou
Hniezdne

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

383 131,50

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

383 083,92

47,58

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2skladník CO
voľby do VÚC
PK - matrika
PK - register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné prostredie
aktivácia nezamestnaných
prevádzka chráneného pracoviska
podpora vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodnených UoZ Šanca na
zamestnanie
podpora rozvoja regionálnej a miestnej
zamestnanosti
podpora výchovy k plneniu školských
povinností
podpora
výchovy
k stravovacím
návykom
zabezpečenie
výkonu
osobitného
príjemcu
dávky osobitnému príjemcovi
Terénna sociálna práca

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

180,00
664,40
4 204,14
470,91
165,20
14 143,00
383 131,50
1 327,11
61,65
133,35
92,85
2 971,80
2 109,35

180,00
664,40
4 204,14
470,91
165,20
14 143,00
383 083,92
1 327,11
61,65
133,35
92,85
2 971,80
2 109,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 238,80

3 238,80

0,00

332,00

332,00

0,00

2 026,63

2 026,63

0,00

222,44

222,44

0,00

7 984,64
7 455,08

7 984,64
7 455,08

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 v roku 2017 poskytla do rozpočtu iných obcí finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí a združila finančné prostriedky na projekt cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne:
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Obec

Mesto Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

78,00
5 992,89

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

78,00
0,00

-4-

0,00
5 922,89

Obec v roku 2017 neprijala do svojho rozpočtu finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2017 neposkytla do rozpočtu VÚC a ani neprijala od VÚC žiadne finančné
prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 17.12.2013 č. 8/2013,
bod F./1 neuplatňuje od 1.1.2014 program obce v rozpočte Obce Hniezdne.

Príloha záverečného účtu:
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Obec Hniezdne
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Základnú školu
s materskou školou Hniezdne
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