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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 v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Rozpočet Obce Štítnik bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2016  uznesením č. 

197/2016. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 01.03.2017 rozpočtovým opatrením  č. 1/2017 

- druhá zmena schválená dňa 04.05.2017 rozpočtovým opatrením č.  2/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 05.06.2017 rozpočtovým opatrením č.  3/2017 

- štvrtá zmena schválená dňa 07.07.2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 

- piata zmena schválená dňa 10.07.2017 uznesením č. 241/2017 

- šiesta zmena schválená dňa 04.08.2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 

- siedma zmena schválená dňa 04.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

- ôsma zmena schválená dňa 04.10.2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017 

- deviata zmena schválená dňa 07.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 8/2017 

- desiata zmena schválená dňa 28.12.2017 uznesením č. 281/2017. 

 

1. 1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1454915,00 1483614,55 1520324,38 102,48 

z toho :     

Bežné príjmy 1452695,00 1456134,54 1485872,41 102,04 

Kapitálové príjmy       0,00       0,00          37,54  

Finančné príjmy                    0,00          23392,01    23392,01 100,00 
Príjmy RO s právnou  

Subjektivitou   

 

       2220,00      4088,00    11022,42 

 

               

269,63 

Výdavky celkom 1454915,00       1483614,55 1452263,45 97,89 

z toho :     

Bežné výdavky    636659,00    624801,55 612185,08 97,98 

Kapitálové výdavky      25000,00      34370,00  34360,08     99,97 

Finančné výdavky      52186,00      52186,00 52183,14 99,99 
Výdavky RO s právnou 

Subjektivitou  
  741070,00    772257,00     753535,15 

       

97,58 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 

 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1483614,55              1520324,38                    102,48 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1483614,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 1520324,38 EUR, čo predstavuje  102,48 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1456134,54 1485872,41 102,04 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1456134,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

1485872,41 EUR, čo predstavuje 102,04 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

540911,00               544615,15                100,68 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 484273,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 492051,82 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  101,61 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 47700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43794,60 EUR, čo 

je 91,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25842,90 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 17625,42 EUR a dane z bytov boli v sume 326,28 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 15756,67 EUR. 

Daň za psa  1042,08 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 290,50 EUR. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 95,52 EUR. 

Daň za ubytovanie 187,71 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7.152,92 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

50200,00                 59174,58                  117,88 % 

 

Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  50200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 59174,58 EUR, čo 

je 117,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 834,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov,  budov, priestorov a objektov v sume 58340,58 EUR. 
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c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

66450,00               82319,23                   123,88 % 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 66450,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške  

82319,23  EUR, čo predstavuje  123,88 % plnenie.  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:  

- poplatky a platby za služby 49413,38  EUR 

- ostatné poplatky  /správne/  13664,20 EUR 

- stravné 10355,74 EUR  

- poplatky za MŠ, ŠKD  1362,00  EUR 

- úroky z vkladov 56,44 EUR 

- príjmy z dobropisov 1295,73 EUR  

- príjmy z preplatkov na zdravotnom poistení 4920,53 EUR 

- vrátky od neziskových org. Poskytujúcej verejnoprospešné služby 505,57 EUR 

- iné príjmy 745,64 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Suma 

prijatých 

prostriedkov 

v EUR 

Účelové určenie grantov a transferov  

MV SR  613,49 voľby 

MV SR 210,00 odmena skladníka CO 

MV SR 528,82 pren. výkon ŠS – register obyvateľstva a adries 

MV SR 5339,97 pren. výkon ŠS - matrika 

OÚ Košice 9823,95 pren. výkon ŠS – stavebný úrad,ŽP,doprava 

OÚ Košice 87,50 pren. výkon ŠS – starostl. o vojnové hroby 

ÚPSVaR 76941,66 aktivačné práce ESF + ŠR 

ÚPSVaR 20417,38 príspevok na stravné pre ZŠ a MŠ 

ÚPSVaR 4199,80 príspevok na školské potreby pre ZŠ a MŠ 

ÚPSVaR 3990,48 osobitný príjemca PnD a DHN 

Metodicko-pedagogické 

centrum Bratislava 

23721,54 Projekt Škola otvorená všetkým – pedagogický 

asistent a odborný zamestnanec 

Implementačná agentúra 

MPSVaR Bratislava 

20949,12 terénna sociálna práca 

OÚ Košice 552264,00 normatívne fin. prostriedky pre ZŠ 

OÚ Košice 68158,54 nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ 

DHZO SR 5000,00 Dotácia pre DHZ 

OÚ Košice 2610,00 príspevok na prevádzku MŠ 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0 37,54  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 37,54   

EUR.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 21.02.2017 došlo k odpredaju pozemku v celkovej 

hodnote 37,54 EUR.  

 

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                23392,01           23392,01 100,00 % 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 23392,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

23392,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

4088,00                   11022,42           269,63 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 4088,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

11022,42 EUR.  

K 31.12.2017 Základná škola Štítnik mala skutočný príjem z mimorozpočtových operácii 

v celkovej sume 42013,09 EUR. 

5. Mimorozpočtové príjmy za rok 2017 Základná škola Štítnik 

 

  Školský klub / v EUR/ Školská jedáleň  /v EUR/ 

Zaplatené stravné 0 41999,29 

Mimorozp.príjem za porušnie 
prepisov 0 13,80 

 

Kapitálové príjmy  

 Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0                   0                0 

 
V roku 2017 ZŠ nemala kapitálové príjmy. 

 

Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                0           30,63 0 
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Z finančných príjmových operácií bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30,63 EUR. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

711357,55 698728,30 98,22 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 711357,55,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

698728,30 EUR, čo predstavuje 98,22 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

624801,55 612185,08               97,98 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 624801,55  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume  612185,08  EUR, čo predstavuje  97,98  % čerpanie. 

 
    Bežné výdavky   

0.1.1.1   Výdavky verejnej správy 195549,53 

  610 Mzdy a platy 82448,46 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 32648,78 

  630 Tovary a služby 78979,81 

  640 Transfery jednotlivcom a  nezisk. organizáciám     1472,48 

      

 0.1.1.2   Finančná rozpočtová oblasť 1272,20 

  630 Tovary a služby 971,28 

  650 Splácanie úrokov v banke 300,92 

      

 01.3.3  Iné všeobecné služby  8972,74 

 610 Mzdy a platy 5673,08 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 1717,80 

 630 Tovary a služby 1581,86 

    

0.1.6.0  Voľby  613,49 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 20,56 

 630 Tovary a služby 592,93 

    

0.3.2.0   Ochrana pred požiarmi 8411,36 

  630 Tovary a služby 8324,86 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 86,50 

    

04.4.3  Výstavba 20067,08 

 610 Mzdy a platy 13601,56 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 4968,89 

  630 Tovary a služby 1496,63 
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0.4.5.1.   Cestná doprava  1335,50 

  650 Tovary a služby 1335,50 

      

 0.5.1.0.   Nakladanie s odpadmi 18529,93 

  630 Tovary a služby 18529,93 

       

06.1.0.  Rozvoj bývania 25621,31 

 630 Tovary a služby 14909,33 

 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 10711,98 

0.6.2.0   Rozvoj obce vrátane aktivačných 137818,62 

  610 Mzdy a platy 83771,81 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní   29424,79 

  630 Tovary a služby 24525,29 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 96,73 

      

 0.6.4.0   Verejné osvetlenie 5258,67 

  630 Tovary a služby 5258,67 

      

 0.6.6.0   Bývanie a občianska vybavenosť 12476,78 

  630 Tovary a služby 12140,80 

  650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 335,98 

      

 0.8.1.0   Rekreačné a športové služby 7885,82 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 122,76 

  630 Tovary a služby 1714,27 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 6048,79 

      

 0.8.2.0   Kultúrne služby 18715,27 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 1031,39 

  630 Tovary a služby 14734,84 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 867,48 

   610  Mzdy a platy 2081,56 

   

 0.8.3.0   Vysielacie a vydavateľské služby 524,40 

  630 Tovary a služby 524,40 

      

 0.8.4.0   Náboženské a iné spoločenské služby 6405,18 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 419,15 

  630 Tovary a služby 5986,03 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 0,00 

      

 0.9.1.1.1   Predškolská výchova 91404,50 

  610 Mzdy a platy 51343,65 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 19777,38 

  630 Tovary a služby 18954,73 

   640  Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 1328,74 

9.1.2.1. Vzdelávanie  94,62 

  630 Tovary a služby 94,62 
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10.7.0   Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi 51228,08 

 610 Mzdy a platy 15223,70 

 620 Poistné a príspevky do poisťovní 5327,42 

  630 Tovary a služby 28592,36 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 2084,60 

    

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 254345,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 254143,82 

EUR, čo je 99,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zamestnancov OcÚ, 

matriky, spoločného stavebného úradu, zamestnancov zamestnávaných cez projekty, kde má 

obec spoluúčasť pri financovaní miezd v závislosti od druhu projektu, zamestnancov v materskej 

škole,  terénnych sociálnych pracovníkov.   

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 98295,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 95458,92 EUR, 

čo je 97,11 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  243464,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 237388,24 

EUR, čo je 97,50 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba budov, 

prevádzkových strojov a zariadení, školenia, stravovanie, sociálny fond a ostatné tovary 

a služby.  

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 15735,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 12509,72 EUR, 

čo predstavuje  79,50 % čerpanie. Išlo najmä o transfery občianskemu združeniu, náhrada príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti, členské príspevky v združeniach. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  12962,55 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 12684,38 

EUR, čo predstavuje 97,85 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

34370,00                   34360,08                99,97 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34370,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 34360,08 EUR, čo predstavuje  99,97  % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

1. Výstavba chodníka na miestnom cintoríne v celkovej hodnote 31750,08 EUR.  

2. Obec  v roku 2017 zavŕšila práce na územnom pláne obce a zaradila ho do majetku 

v celkovej hodnote 6410,00 EUR ,z čoho v roku 2017 mala náklady v celkovej výške 

2610,00 EUR.  

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

52186,00                   52183,14                99,99 % 
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Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 51186,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 52183,14. EUR, čo predstavuje 99,99  % čerpanie.  

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

772257,00                   753535,15              97,01  % 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 772257,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 753535,15  EUR, čo predstavuje  97,58 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                  753535,15  EUR 

 
    Bežné výdavky  - Základná škola 753535,15 

0.9.*. Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola 655469,83 

  610 Mzdy a platy 405284,25 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 147822,40 

  630 Tovary a služby 78572,32 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 23790,86 

    

0.9.5.0 Vzdelanie nedefinované - ŠKD 43270,00 

  610 Mzdy a platy 31201,03 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 11007,29 

  630 Tovary a služby 1061,68 

       

0.9.6.0 Vedľajšie služby v školstve - SJ 54795,32 

  610 Mzdy a platy 35365,44 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 13212,51 

  630 Tovary a služby 4782,37 

  640 Transfery jednotlivcom a a nezisk. org. 1435,00 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 471851,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 471850,72 

EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických aj 

nepedagogických  zamestnancov základnej školy.   

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 172042,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 172042,20 EUR, 

čo je 100,00  % čerpanie. 
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  99536,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 84416,37 EUR, 

čo je 84,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky základnej školy, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, knihy,  dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba strojov, výpočtovej 

techniky, budov, interiéru, prevádzkových strojov a zariadení, školenia, stravovanie, sociálny 

fond a ostatné tovary a služby.  

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 28828,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 25225,86 EUR, 

čo predstavuje  87,51 % čerpanie. Išlo najmä o transfery na dopravné, náhrada príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti, odchodné. 

Mimorozpočtové výdavky 

  Školský klub    /v EUR/ Školská jedáleň     /v EUR/ 

Nákup potravín 0 42035,58 

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0                   0                0 

  

Kapitálové výdavky Základná škola Štítnik v roku 2017 nemala. 

Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0 0 0 

 

Výdavkové finančné operácie Základná škola Štítnik v roku 2017 nemala. 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
4.1  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1496894,83 

z toho : bežné príjmy obce  1485872,41 

             bežné príjmy RO 11022,42 

Bežné výdavky spolu 1365720,23 

z toho : bežné výdavky  obce  612185,08 

             bežné výdavky  RO 753535,15 

Bežný rozpočet +131174,60 

Kapitálové  príjmy spolu 37,54 

z toho : kapitálové  príjmy obce  37,54 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu  
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34360,08 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  34360,08 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -34322,54 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +96852,06 

Vylúčenie z prebytku  19372,48 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 77479,58 

Príjmy z finančných operácií 23392,01 

Výdavky z finančných operácií 52183,14 

Rozdiel finančných operácií -28791,13 
PRÍJMY SPOLU   1520324,38 

VÝDAVKY SPOLU 1452263,45 

Hospodárenie obce  +68060,93 
Vylúčenie z prebytku 19372,48 

Upravené hospodárenie obce +48688,45 

 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   v sume 96852,06 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 19372,48 EUR , zostatok finančných 

operácii v sume -28791,13 EUR bol v roku 2017 krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok 

rozpočtového hospodárenia upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a krytím finančných 

operácii vo výške 48688,45 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.    

     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 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume                              19 372,48 EUR, a to na  

- normatívne a nenormatívne finančné prostriedky ZŠ  sume         18 715,00 EUR    

- prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík         99,58 EUR                                                                         

- nevyčerpané prostriedky implementačnej agentúry                           209,54 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR prídavky, osobitný príjemca            138,36 EUR 

- nevyčerpané prostriedky na CO za rok 2017                                     210,00 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.  Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch 
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obce a v pokladni bol v celkovej čiastke 198472,22 EUR.  Z nevyčerpaných prostriedkov sa 

vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo viazané v celkovej výške 19372,48 EUR,  

depozitný účet v celkovej výške 15975,34 EUR, účet fondu opráv v celkovej výške 9229,28 

EUR a sociálny fond v celkovej výške 1544,43 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 
-  Sociálny fond 

- Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva z roku 2013. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 607,11 

Prírastky  2958,30 

Úbytky  2020,98 

KZ k 31.12.2017 1544,43 

Podľa zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z.z. každý zamestnávateľ tvorí sociálny 

fond samostatne a podľa zásad o hospodárení sociálneho fondu spravuje a používa prostriedky 

pre svojich zamestnancov.  Obec Štítnik sa podľa prijatých zásad o hospodárení sociálneho 

fondu rozhodla využívať prostriedky výlučne na stravovanie zamestnancov.     

 

     6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 
A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2016  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 2651520,49 2552853,29 

Neobežný majetok spolu 2268782,68 2141239,45 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3800,00     6140,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1947918,61 1818035,38 

Dlhodobý finančný majetok 317064,07  317064,07 

Obežný majetok spolu 382210,80  411012,37 

z toho :   

Zásoby 437,26 413,76 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 192688,39            177087,93 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  27391,69              34974,73 

Finančné účty  161629,73            198472,22 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 63,73 63,73 

Časové rozlíšenie  527,01                 601,47 

 

P A S Í V A  

Názov KS  k  31.12.2016 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2651520,49 2552853,29 

Vlastné imanie  959808,96 985681,84 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  959808,96 985681,84 

Záväzky 796781,06 738841,50 

z toho :   

Rezervy  900,00 1200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23392,01 19372,48 

Dlhodobé záväzky 677638,25 633478,95 

Krátkodobé záväzky 77944,16 76283,43 

Bankové úvery a výpomoci 16906,64 8506,64 

Časové rozlíšenie 894930,47             828329,95 

Analýza významných položiek majetku: Obec v roku 2017 vybudovala chodník na miestom 

cintoríne v celkovej hodnote 31750,08 EUR. Na účte drobného dlhodobého majetku bol 

vykázaný úbytok  vo výške 68771,03 EUR bol z dôvodu preúčtovania drobného majetku do 

199,99 EUR na podsúvahové účty. Záväzky vyplývajúce z miezd boli v januári 2017 splnené. 

Úhrady faktúr boli zrealizované do konca januára 2017. Záväzky vyplývajúce z úverových 

zmlúv, ŠFRB obec plní splácaním mesačných splátok. 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

7.1 Prehľad záväzkov obce voči bankám a fondom 
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Názov Účel 

Dátum 

uzavretia 

zmluvy Mesačná splátka Dátum splatnosti 

Nesplatená 

hodnota 

Prima banka 

ČOV pri 

zdravotnom 

stredisku 15.12.2002 700,00 16.01.2019 8506,64 

Prima banka 

Rekonštrukcia 

ciest  15.01.2007 1992,89 15.12.2021 95658,45 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

nadstavba 30.09.2002 1254,27 20.08.2032 176640,61 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

4 bytové jednotky 17.05.2010 256,40 15.04.2040 62053,63 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

11 bytových 

jednotiek 15.09.2014 1037,70 15.09.2043 281972,68 

SPOLU         624832,01 

 

7.2   Prehľad ostatných záväzkov:         

Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2017 v € 

Opis záväzku za rok 2017 

Ostatné dlhodobé záväzky 0  

Ostatné záväzky Depozit 

nájom 

15805,44 Depozit nájom 

Dodávatelia  4294,84 Faktúry za rok 2017 

Záväzky zo sociálneho fondu 1348,14 Sociálny fond  

Zamestnanci 20420,79 Nevyplatené mzdy 12/2017 

Zúčtovanie s orgánmi soc.a 

zdr.poist 

12928,78 Odvody soc.poist., zdr.poist. 

12/2017 

Ostatné priame dane 1849,97 Daň príjmu FO za 12/2017 

Prijaté preddavky 33117,92 Prijaté preddavky nájomné byty 

Ostatné záväzky 3671,13 Predpis pokuty ZŠ, 

exekúcie,zrážky  

 

8. 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. 1/2017 o dotáciách a dodatku č. 1/2017 

právnickým osobám – občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na verejnoprospešný 

účel a rozvoj športových aktivít.  

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 
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Športový klub Baník Štítnik, ktorý zahŕňa 5 oddielov – 

šachový, futbalový, kulturistický, volejbalový a šermiarsky 

bežné výdavky 

5590,00 5148,79 

Concordia  – bežné výdavky   612,00 612,00 

Matica Slovenská  MO Štítnik – bežné výdavky  388,00 255,48 

FK Baník Štítnik futbalový klub 900,00 900,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Štítnik bežné výdavky 2010,00  86,50 

Spolu:      9500,00    7002,77 

 

9 . 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 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Štítnik školská jedáleň 54800,00 54795,32 4,68 

ZŠ Štítnik ŠKD 43270,00 43270,00 0,00 

ZŠ Štítnik MPC 2795,00 2794,17 0,83 

SPOLU 100865 100859,49 5,51 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Štítnik normatívne 

a nenormatívne finančné 

prostriedky 

620422,54 601707,54  18715,00           

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
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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 - 

ÚPSVR Rožňava Aktivačná činnosť ESF+ŠR 76941,66 76941,66 0,00 

ÚPSVR Rožňava Detské prídavky, osobitný 

príjemca 

3990,48 3852,12 138,36 

ÚPSVR Rožňava Dotácia na školské 

pomôcky 

4199,80 4199,80 0,00 

ÚPSVR Rožňava Dotácia na stravu hmotnej 

núdzi 

20417,38 

 

20417,38 0,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

register adries 

29,20 29,20 0,00 

MPSVAR SR 

Bratislava Impl.agent. 

Terénna sociálna práca  20949,12 

108,01 

20847,59 

0 

 

101,53 

108,01 

MV SR Bratislava Voľby - referendum 613,49 613,49 0,00 

MV SR Bratislava Skladník CO 210,00 0,00 210,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

stavebný úrad,ŽP,doprava 

9823,95  9823,95  0,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS–

REGOB 

499,62 499,62 0,00 

MV SR Bratislava Prenesený výkon ŠS 

Matričný úrad 

5240,39 5339,97 99,58 

MV SR Bratislava Údržba vojnových hrobov 87,50 87,50 0,00 

MV SR Bratislava-

odbor školstva KE 

Normatívne finančné 

prostriedky pre ZŠ Štítnik 

 

620422,54 

 

601707,54 

          

18715,00 

MV SR Bratislava-

odbor školstva KE 

Príspevok pre MŠ podľa §6 2610,00 2610,00 0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Dotácia na požiarnu 

ochranu 

 

5000,00 5000,00 

 

0,00 

Metodicko pedagogické 

Centrum Bratislava 

Projekt Škola otvorená 

všetkým  

23721,54 23721,54 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Štítnik uzavrela  zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania na účel výstavby nájomných 

bytov. Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv ŠFRB obec plní splácaním mesačných splátok. 

V roku 2017 obec neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

nadstavba 30.09.2002 1254,27 20.08.2032 176640,61 
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ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

4 bytové jednotky 17.05.2010 256,40 15.04.2040 62053,63 

ŠFRB 

Výstavba 

nájomných bytov 

11 bytových 

jednotiek 15.09.2014 1037,70 15.09.2043 281972,68 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Hanková 8,00 8,00 0,00 

Obec Honce 33,00 33,00 0,00 

Obec Petrovo 10,00 10,00 0,00 

Obec Markuška 15,00 15,00 0,00 

Obec Koceľovce 23,00 23,00 0,00 

Obec Slavošovce 178,00 178,00 0,00 

Obec Roštár 57,00 57,00 0,00 

Obec Brdárka 6,00 6,00 0,00 

Obec Slavoška 12,00 12,00 0,00 

Obec Rochovce 32,00 32,00 0,00 

Obec Gočaltovo 22,00 22,00 0,00 

Obec Ochtiná 51,00 51,00 0,00 

Obec Gemerská Poloma 190,00 190,00 0,00 

Obec Rozložná 16,00 16,00 0,00 

Obec Čierna Lehota 63,00 63,00 0,00 

 

 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec Štítnik neuplatňuje programový rozpočet podľa § 4 ods. 5 zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet Obce Štítnik bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2016  uznesením č. 

197/2016. K plneniu rozpočtu môžeme skonštatovať, že v prevažnej miere sa obci podarilo  plniť 

zadefinované ukazovatele. Obec sa snažila pri čerpaní verejných zdrojov  dodržiavať zákonnosť, 

transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.  

 

 

Vypracovala: Mgr.Tišliarová Emília             Predkladá: Ladislav Belányi, starosta obce          

Štítniku dňa  24.05.2018 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  

48688,45 €  na tvorbu rezervného fondu v celkovej  výške 48688,45 €.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 

a na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


