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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 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 20.12.2016 uznesením č.29/2016.
Rozpočet bol zmenený 58 krát:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená
uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c) d)

Zmena vykonaná
starostom/zemestnancom
OcÚ/uznesenie OZ

1.

01.01.2017

Zamestnanec OcÚ

2.

01.01.2017

3.

01.02.2017

4.

1.2.2017

5.

1.2.2017

6.

1.2.2017

7.

3.2.2017

8.

3.2.2017

9.

24.2.2017

10.

1.3.2017

11

1.3.2017

12

1.3.2017

13

1.4.2017

14

1.4.2017

15

1.5.2017

Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a) (zdroj 111, 1AC1,1AC2
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a)
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a)
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) (ŠR –
asistent, VP, SZP)
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)(predškoláci)
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 b) – (ŠR – normatív)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a) (zdroj 111, 1AC1, 1AC2)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a) (zdroj 41)
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) (zdroj
131G)
Presun rozpočtových prostriedkov §14 písm.
a) (111, 1AC1, 1AC3)
Presun rozpočtových prostriedkov § 14 písm.
a)
Presun rozpočtových prostriedkov § 14
písm. a)
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Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Starosta obce
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
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16

1.5.2017

17

1.5.2017

18

22.6.2017

19

22.6.2017

20

1.6.2017

21

1.6.2017

22

1.7.2017

23

1.7.2017

24

1.8..2017

25

1.8.2017

26

1.8.2017

27

1.8.2017

28

1.8.2017

29.

1.8.2017

30.

1.9.2017

31.

1.9.2017

32.

1.9.2017

34

1.9.2017

33.

1.9.2017

Presun rozpočtových prostriedkov § 14
písm. a) (zdroj 41)
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a)
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) (ŠR
príspevok na učebnice) uznesenie OZ č.
23/2017 zo dňa 22.6.2017
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) (DHZ –
uznesenie OZ č. 19/2017 zo dňa 22.6.2017)
Presun rozpočtových prostriedkov a povolené
prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) a c) (zdroj
111, 1AC1, 1 AC2)
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v rámci § 14 ods. 2 písm. b) a c)
(Zdroj 111, 1AC1,1AC2)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) (zdroj 41)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. a)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
(zdroj 71)
Povolené prekročenie aviazanie príjmov
a výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)
a c) (DHZ) (zdroj 111)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s § 14 písm. b) a c)
(DHZ – dotácia)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) starosta
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 odst. 2 písm. b) a c)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
1ac1, 1ac2
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) starosta
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
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Zamestnanec OcÚ
Uznesenie OZ
Zamestnanec
OcÚ/23/201722.6.2017
Uznesenie OZ č.
19/2017 zo dňa
22.6.2017
Zamestnanec OcÚ

Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ

Zamestnanec OcU
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ

Starosta obce
Zamestnanec OcÚ
Starosta obce
Zamestnanec OcÚ

Starosta obce
Zamestnanec OcÚ
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35.

1.9.2017

36.

6.9.2017

37.

1.9.2017

38.

1.10.2017

39.

1.10.2017

40.

1.10.2017

41.

1.10.2017

42.

1.10.2017

43

1.10.2017

44.

23.10.2017

45.

1.10.2017

46

1.11.2017

47

1.11.2017

48

24.11.2017

49

20.11.2017

50

24.11.2017

51

24.11.2017

52

20.12.2017

písm. a) (zdroj 71)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 odst. 2 písm. b) a c)
(zdroj 1l1)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s §14ods. 2 písm. b) (ŠR
– asistent učiteľa)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s §14ods. 2 písm. b) a c)
(ŠR – predškoláci – oprava)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
a presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu podľa §14 písm. a)
(zdroj 111)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
(zdroj 111)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
(zdroj 1AL1)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. c) (zdroj
111 – predškoláci - oprava)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) (zdroj 41)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
(zdroj 111 - oprava)
Viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods.
2 písm. b) a c) Normatív ZŠ a asistenti
učiteľa – zdroj 111
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. a)
zdroj 41 – Zmena vykonaná starostom obce
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c)
(Zdroj 1AC1,1AC2,111)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) (zdroj 41)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
v súlade s §14 ods. 2 písm. b) – Normatív ZŠ
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
v súlade s §14 ods. 2 písm. b) – PVŠS –
vzdel. poukazy
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
v súlade s §14 ods. 2 písm. b) Príspevok SZP
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
v súlade s §14 ods. 2 písm. b) a c) predškoláci
Povolené prekročenie a viazanie finančných
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Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ

Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Starosta Ocú
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Uznesenie OZ č.
5

53

20.12.2017

54

1.12.2017

55

1.12.2017

56

1.12.2017

57

1.12.2017

58

21.12.2017

operácii v súlade s §14 ods. 2 písm d) –
Uznesenie č. 30/2017 zo dňa 20.12.2017
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
v súlade s §14 ods. 2 písm. c) – uznesenie č.
30/2017 zo dňa 20.12.2017
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s §14 ods. 2 písm. b)
a c) – (zdroj 1AC1, 1AC2, 1AL1)
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v súlade s §14 ods. 2
písm. a) (zdroj 41
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s §14 ods. 2 písm. b)
a c) – (zdroj 111)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a výdavkov v súlade s §14 ods. 2 písm. b)
a c)
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
podľa §14 ods. 2 písm. b) príspevok na
učebnice

30/2017 zo dňa
20.12.2017
Uznesenie OZ č.
30/2017 zo dňa
20.12.2017
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ
Zamestnanec OcÚ

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom

1 659 093

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 811 678

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

1 143 893
515 000

1 249 669
515 000

Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom

0
200
1 646 319

46 809
200
1 788 802

768 819
554 100
17 200
306 200
+ 12 774

836 939
587 818
17 200
346 845
+ 22 876

Schválený
rozpočet

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
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 811 678

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 031 702,46

57

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 811 678 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 031 702,46 EUR, čo predstavuje 57 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 249 669

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

983 731,07

79

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 249 669 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
983 731,07 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
430 548

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

437 229,17

102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume
417 848 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 425 849,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 903,51 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 094,52 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 2 808,99 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 160,92 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 758,19 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1 989,31 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 62,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 62 % plnenie. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 384,41 EUR, čo je
88 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 072,23 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 2 337,88 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 13 906,69
EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
91 736

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

28 937,74

32

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 61 606 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20 648,52 EUR, čo je
34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 20 641,52 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 436,50 EUR, čo je 99 %
plnenie.
Ostatné pokuty boli v roku 2017 prijaté v sume 420 EUR.
Poplatky a platby z náhodného predaja boli rozpočtované vo výške 21 719 EUR, skutočný
príjem k 31.12.2017 bol v sume 1 839,54 EUR, čo je 8 % plnenie.
Ide o príjmy za opatrovateľskú službu v sume 336,72 EUR, vyhlásenie v miestnom rozhlase
v sume 76,50 EUR, za odber vody do r.2008 v sume 112,68 EUR, poplatky za overenie v sume
108,00 EUR, za stravné deti ZŠ v sume 721,60 EUR, za réžiu v školskej jedálni v sume 479,04
EUR a príjem za prebytočný hnuteľný majetok v sume 5,00 EUR. Príjem z predaja výrobkov,
tovarov a služieb sociálneho podniku bolo rozpočtovaných 19 719 EUR, skutočné plnenie
k 31.12.2017 nebolo žiadne.
Úroky z vkladov boli rozpočtované v sume 20 EUR, skutočný príjem k 31 .12.2017 je v sume
0,83 EUR, čo je 4 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7 951

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 592,35

70

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 951. EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 592,35 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek,
preplatok
ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 727 385 EUR bol skutočný príjem vo výške 517 564,16
EUR, čo predstavuje 71 % plnenie.
Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Záverečný účet Obce Ihľany za rok 2017

Suma v EUR
Účel
319 412,00 ZŠ - normatívne prostriedky
3 910,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
8

Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Okresný úrad Prešov, odbor
životného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR, Úrad
splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce a sociálnych vecí
Záverečný účet Obce Ihľany za rok 2017

13 953,00 ZŠ - príspevok na vzdelávanie
žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
169,00 ZŠ – príspevok na učebnice
9 224,00 ZŠ – príspevok na asistenta
učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením alebo s nadaním
2 611,00 Príspevok –vzdelávanie 5ročných detí v MŠ
817,00 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením v MŠ
7 407,00 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením v ZŠ
282,20 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
v MŠ
1 344,60 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
v ZŠ
24 383,56 Osobitný príjemca – prídavky na
deti, dávka v hmotnej núdzi
140,74 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku životného prostredia
65,06 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie
496,98 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registrácie obyvateľov
46,80 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registra adries
664,40 Voľby do VUC
13 527,06 Terénna sociálna práca č. z.
USVRK-OIP-2017/000506-001
4 717,24 Menšie obecné služby - § 52 –
dohoda č. 17/46/§52/4
7 657,97 Menšie obecné služby - § 52 –
dohoda č. 25/§52/2016
5 778,69 Podpora zamestnanosti - § 50 j
dohoda č. 12/§50j/NS/2017
2 625,56 Podpora zamestnanosti - § 50 j
dohoda č. 13/§50j/NS/2016/ŠR
2 153,73 Podpora zamestnanosti - § 54
dohoda č. 21/2017/§54-PZ
4 704,88 Podpora zamestnanosti - § 54
dohoda č. 174/46/54/48-CnTP
86 924,69 Podpora zamestnanosti - § 54
9

a rodiny, Kežmarok
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava
Prešovský samosprávny kraj,
Prešov
SATPOL, s.r.o, Ihľany
Spoločnosť lesomajiteľov, p.s.,
Ihľany
Szentiványi Milan
FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky

3 000,00
1 000,00
100,00
200.00

dohoda č. 47/2016/§54-CzKN
Materiálno-technické vybavenie
DHZ obce
Osvetľovacia technika do
kultúrneho domu
Príspevok na oslavy obce
Príspevok na oslavy obce

150,00 Príspevok na oslavy obce
100,00 Príspevok na oslavy obce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2017 boli
nevyčerpané bežné transfery v sume 367,76 EUR, z toho príspevok na vzdelávanie 5-ročných
detí v materskej škole v sume 366,96 EUR a príspevok na učebnice pre ZŠ v sume 0,80 EUR.
Pre Základnú školu Ihľany boli určené transfery v čiastke celkom 346 668,00 EUR.
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
515 000

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 143,00

1

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 515 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 143,00 EUR, čo predstavuje 1 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 1 143,00 EUR, rozpočtovaný tento príjem nebol.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 515 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 nebol žiadny.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
46 809

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

46 641,36

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií
46 809 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 46 641,36 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2017 zo dňa 20.12.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 42 586,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 42 418,57 EUR.
V roku 2017 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. nevyčerpané prostriedky zo ŠR
poskytnuté v roku 2017 v sume 4 222,79 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2017
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% plnenia
10

2017 po poslednej zmene
200

187 ,03

94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
187,03EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
187,03 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala rozpočtované kapitálové príjmy a ani
skutočný príjem k 31.12.2017 nebol žiadny.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu príjmov je prílohou č. 1 Záverečného
účtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 788 802

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

975 462,45

55

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 788 802 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 975 462,45 EUR, čo predstavuje 55 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
836 939

Skutočnosť k 31.12.2017

565 314,92

% čerpania

68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 836 939 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 565 314,92 EUR, čo predstavuje 68 % čerpanie.

k 31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 460 034 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume269 714,60 EUR, čo je 59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov verejného zamestnávania
v zmysle jednotlivých dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Záverečný účet Obce Ihľany za rok 2017
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Z rozpočtovaných výdavkov 142 530 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
99 840,72 EUR, čo je 70 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 200 259 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
163 041,11 EUR, čo je 81 % 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 výdavkov 30 992 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
29 893,07 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 124 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 825,42
EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.
Čerpania bežných výdavkov v roku 2017- podľa funkčnej klasifikácie
Funč.kl. Názov
01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

01.1.2

Finančné a rozpočtové záležitosti

01.6.0

Schválený Upravený Čerpanie
239 373

209 584 174 989,67

Pln %
83

5 846

6 415

6 062,99

95

Všeobecné verejné služby

510

1 293

1 280,48

99

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

3 200

3 200

2 885,42

90

02.2.0

Civilná ochrana

0

193

193,00

100

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

2 200

4 428

4 057,28

92

03.6.0

Verejný poriadok a bezpečnosť

1 944

1 944

1 280,00

66

04.1.2

Všeobecná pracovná oblasť

143 000

161 860

18 842,73

12

04.5.1

Cestná doprava

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

05.6.0

Ochrana životného prostredia

06.1.0

Rozvoj bývania

06.2.0

Rozvoj obcí

06.3.0

Zásobovanie vodou

06.4.0

5 060

4 539

4 097,58

90

15 152

33 277

32 013,29

96

140

140

140,74

101

0

686

686,00

100

130 607 104 554,43

80

103 179
0

594

594,00

100

Verejné osvetlenie

4 500

19 002

19 080,40

100

06.6.0

Bývanie a občianska vybavenosť

2 300

5 672

4 126,51

73

07.6.0

Zdravotníctvo inde neklasifikované

08.1.0

Rekreačné a športové služby

08.2.0

4 650

6 138

6 134,10

100

11 300

3 613

1 998,79

55

Kultúrne služby

7 895

7 429

6 631,56

89

08.3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

3 750

3 750

1 456,90

39

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

1 700

711

335,98

47

08.6.0

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

13 200

18 919

18 414,73

97

59 113

62 817

62 239,83

99

0

1 421

1 424,98

100

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie
09.5.0

Vzdelávanie

1 400

1 400

1 287,51

92

09.6.0.1 Školská jedáleň

20 426

20 298

14 292,76

70

10.2.0

Staroba

23 498

23 197

19 609,27

85

10.7.0

Sociálna pomoc občanom

95 483

103 812

56 603,99

55

836 939 565 314,92

68

Bežné výdavky

768 819

2. Kapitálové výdavky
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

587 818

% čerpania

45 918,70

8

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 587 818 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 45 918,70 EUR, čo predstavuje 8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 3 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) územný plán obce Ihľany
Z rozpočtovaných 4 950 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 925 EUR, čo
predstavuje 99% čerpanie.
b) technické dovybavenie zásobovania pitnou vodou – elektrická prípojka
Z rozpočtovaných 7 830 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7 830 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) rekonštrukcia zdravotného strediska
Z rozpočtovaných 2 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 500 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d) platňa pod prístrešok pri OcÚ
Z rozpočtovaných 1 726 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 725,60 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) rekonštrukcia a modernizácia MŠ
Z rozpočtovaných 9 980 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 920 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
f) rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 15 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 15 517,97 EUR,
čo predstavuje 99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
17 200

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

17 397,60

101

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 200 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 17 397,60 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 4
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 200 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 397,60 EUR, čo predstavuje 101 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
346 845

Skutočnosť k 31.12.2017
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346 831,23

% čerpania
100
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 346 845 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 346 831,23 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2017

Základnej škole Ihľany boli poskytnuté bežné transfery zo štátneho rozpočtu: 346 668,00
EUR
z toho:
- Normatívne prostriedky
319 412,00 EUR
- Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy
3 910,00 EUR
- Nenormatívne prostriedky –príspevok na vzdelávanie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
13 953,00 EUR
- Nenormatívne prostriedky – príspevok na učebnice
169,00 EUR
- Nenormatívne prostriedky - príspevok na asistenta
učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
alebo s nadaním
9 224,00 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 5 Záverečného
účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
346 831,23 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

Rozpočtová organizácia Základná škola Ihľany nemala obsahovú náplň kapitálového rozpočtu.

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
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Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
983 918,1
983 731,07
187,03

912 146,15
565 314,92
346 831,23

71 771,95
1 143,00
1 143,00
0,00

45 918,70
45 918,70
0,00

-44 775,70
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

26 996,25
2 050,04
24 946,21

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

46 461,36

Výdavkové finančné operácie

17 397,60

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

29 063,76
985 061,1
958 064,85
56 060,01
2 050,04
54 009,97

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 26 996,25 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 2 050,44 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
24 946,21 EUR .
Zostatok finančných operácií v sume 29 063,76 EUR 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
29 063,76 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 367,76 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva - príspevok na učebnice v sume 0,80 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva - príspevok pre 5-ročné deti v sume 366,96 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.
za rok 2017 v sume 1 682,28 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
54 009,97 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
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Suma v EUR
116 165,97
50 981,57
0
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z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 30/2017 zo dňa 20. 12.2017
obstaranie hmotného majetku
- uznesenie č. 30/2017 zo dňa
20.12.2017obstaranie hmotného majetku
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

0

42 418,57

0
0
124 728,97

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
%
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
261,23
2 850,07
766,93
868,00
0
0
1 476,39

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..
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
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
8 857,68
2 214,42
532,14
10 539,96

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
A/ ZA OBEC
a) Prehľad aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Záverečný účet Obce Ihľany za rok 2017

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 543 234,45
5 653 355,71

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 421 504,95
5 590 468,29

0

4 925,00
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Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
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

5 475 224,98
178 130,73
887 185,73

5 407 412,56
178 130,73
828 573,07

4 090,64
573 804
0
93 528,23
215 682,86
0
80,00
2 693,01

3 910,68
538 688,85
0
95 120,82
190 772,72
0
80,00
2 463,59

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 543 234,45
4 496 554,28

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 421 504,95
4 504 245,91

0
0
4 496 554,28

0
0
4 504 245,91

4 477 805,16

4 496 554,28

18 749,12

7 691,63

420 022,70

361 978,89

31 597,45
0
262 696,47
96 422,59
29 306,19
1 626 657,47

7 910,53
0
254 266,36
92 536,70
7 265,30
1 555 280,15

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
z toho:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
ZS – začiatočný stav
KZ – konečný zostatok

b) Bilancia pohľadávok
Stav pohľadávok Obce Ihľany k 31.12.2017
Druh pohľadávky
A/ Krátkodobé pohľadávky
1. Z daňový príjmov (319)
daň z nehnuteľností
daň za psa
2. Z nedaňových príjmov (318)
poplatok za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
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Suma v EUR
1 989,31
1 989,31
0,00
24 455,32
13 906,69
17

3.

4.

5.
6.

nájomné
za odber vody
odoslané faktúry hl.č.
odberatelia )311)
za drevo a zverinu
za prepravu autobusom
za stravné lístky
vodné a stočné
Iné pohľadávky 378
vyúčtovanie energií v 10 b.j.
voči poľnoh. platobnej agentúre
ostatné iné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Daň z pridanej hodnoty

6 309,99
1 093,79
3 144,85
57 885,67
9 413,85
17,52
56,19
48 398,11
38 732,64
2 208,69
35 417,04
1 106,91
65,36
3 273,56

Pohľadávky celkom

126 401,86

B/ ZA ROZPOČTOVÚ ORGANIZÁCIU – Základná škola Ihľany
a) Prehľad aktív a pasív k 31.12.2017
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
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

AKTÍVA
ZS k 1.1.2017 v EUR
580 100,29
564 907,26

KZ k 31.12.2017 v EUR
553 509,20
536 390,34

0
564 907,26
0
15 193,03

0
536 390,34
0
17 118,86

0
720,00
0
0
14 473,03
0
0
0

0
0
0
0
17 118,86
0
0
0

ZS k 1.1.2017 v EUR
580 100,29
0

KZ k 31.12.2017 v EUR
553 509,20
0

0
0
0

0
0
0

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
z toho:
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0

0

0

0

580 100,29

553 509,20

720,00
564 907,26
230,08
14 242,95
0
0

0
536 390,34
430,40
16 688,46
0
0

ZS – začiatočný stav
KZ – konečný zostatok

b) Bilancia pohľadávok
Rozpočtová organizácia Základná škola Ihľany k 31.12.2017 neeviduje žiadne pohľadávky.

c) Bilancia záväzkov
Stav záväzkov Základnej školy
Ihľany k 31.12.2017
Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- prijaté preddavky
- nevyfakturované dodávky
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- bankám
- iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

0
0
0
9 010,90
6 061,24
1 551,32
0
65,00
430,40
17 118,86

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
9 010,90
6 061,24
1 551,32
0
65,00
430,40
17 118,86

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov
k 31.12.2017

obce

Druh záväzku

Ihľany
Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- prijaté preddavky
- nevyfakturované dodávky
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- bankám
- štátnym fondom
- iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017
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4 346,71
52,48
109,49
19 206,46
13 491,03
2 549,84
7 265,30
258 892,24
41 154,18
113402,14
376 803,06

z toho v lehote
splatnosti

3 084,74
52,48
109,49
19 206,46
13 491,03
2 549,84
7 265,50
258 892,24
41 154,18
113 402,14
375 541,06

z toho po lehote
splatnosti

1 262,00

1 262,00
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Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
VÚB a.s.
SLSP a.s.

Účel

Výstavba 10 b.j.
Predfinancovanie
projektov SR a EU
Predfinancovanie
projektov SR a EU

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

317 106,14

9 561,60

2 677,68

258 892,24

r. 2041

40 462,03

7 836,00

126,85

188,01

r. 2018

42 535,70

14 184,00

261,31

7 075,70

r.2019

Rok

Jednotlivé úvery voči:
- Štátny fond rozvoja bývania – nesplatená istina vo výške 258 892,24 EUR, z toho
krátkodobý úver 9 645,27 EUR, dlhodobý úver 249 246,94 EUR.
Obec ho prijala 01.10.2011 vo výške 317 106,14 EUR na výstavbu Bytového domu – 10
b.j. v Ihľanoch č.s. 288. Mesačná výška splátky úveru je 1 019,94 EUR a obec ho bude
splácať do roku 2041. V roku 2017 sme zaplatili istinu vo výške 9 561,60 EUR a
úrok v sume 2 677,68 EUR. Úver je zabezpečený zriadeným záložným právom na
Bytový dom - 10 b.j. s.č 288.
- Všeobecná úverová banka, a.s. - termínovaný úver č. 728/2014/UZ poskytnutý do
celkovej výšky 30 700,00 EUR v roku 2014 na spolufinancovanie projektov: „Zvýšenie
energetickej efektivity – zateplenie budovy Obecného úradu v Ihľanoch“ - kód projektu č.
441721300020, „Revitalizácia areálu kultúrneho domu v obci Ihľany“ - kód projektu č.
442721300021, „Rekonštrukcia a prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ihľany“ – kód
projektu č. 442721300034 „Lávka cez potok v obci Ihľany“ – kód projektu č.
442721300033, na realizáciu ktorých obec uzavrela s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR zastúpeným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 7200020, 7200021, 7200034 a 7200033 v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, os.č.:4, opatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo, kód opatrenia: 321 a os.č. : 4, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj
obcí, kód opatrenia 322. V roku 2015 bol úver poskytnutý celkom vo výške 40 462,03
EUR , istina v roku 2017 bola splatená v sume 7 836,00 EUR, úrok bol uhradený
v čiastke 126,85 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2017 je 189,60 EUR, z toho 188,01 EUR
istina a 1,59 EUR úrok. Úver je zabezpečený zmluvou č. 798/2015/ZZ o zriadení
záložného práva na pohľadávky z účtu – zabezpečená pohľadávka a blankozmenkou
a dátum jeho splatnosti je 31.01.2018.
Slovenská sporiteľňa, a.s. –a Zmluva o úvere č. 480/AU/14-ZZ/1 vo výške
úverového rámca 42 535,70 EUR za účelom spolufinancovania realizácie schváleného
projektu Vápnenia v rámci ozdravných opatrení lesa vrtuľníkovou leteckou technikou
v lokalite Ihľany – DPH uzavretou medzi obcou a Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR zastúpeným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou – Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02617. Zostatok úveru k
31 .12.2017 je 7 075,70 EUR, v roku 2017 bola istina splatená v sume 14 184,00 EUR,
úrok bol uhradený v čiastke 261,31 EUR Úver sa bude splácať do 30.06.2018. Úver je
zabezpečený záložným právom k pohľadávke v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva a Mandátnej zmluvy č. 480/AU/14-ZZ/1 zo dňa 30.12.2015 a vlastnou
blankozmenkou.
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
Záverečný účet Obce Ihľany za rok 2017
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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

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
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
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

1 313 492,23
230,88
1 313 723,11
7 265,30
0
0
0
0
258 892,24
0
266 157,54
258 892,24
0
0
258 892,24
7 265,30

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

7 265, 30

1 313 723,11

1 %

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

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 z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
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 – splátka istiny z bankových úverov krátkodobých
- 821005 – splátka istiny z bankových úverov dlhodobých
- 821007 – splátka istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných
Finančných výpomocí
- 821009- splátka istiny z dodávateľských úverov
- 651002 – splácanie úrokov z bankových úverov
- 651003 – splácanie úrokov z úveru od subjektu verejnej správy
- 651004 – splácanie úrokov ostatnému veriteľovi
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Suma v EUR

1 313 492,23
230,88
1 313 723,11
295 720,88
20 000,00
0,00
0,00
315 720,88

998 002,23
22 020,00
0
9 561,60
0
409,05
2 677,68
0
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Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

34 668,33

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

34 668,33

998 002,23

3,47 %

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.

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. 2/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

Rímskokatolícky farský úrad Ihľany
- Bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor Ihľany – bežné
výdavky

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 000,00

1 000,00

0

1 000,00

1 000,00

0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2005
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia:
- Č. OŽP-8/2008/03340-3 z 21.04.2008, č. Živnostenského registra 730-7853 – predmetom
podnikania je výroba hotových jedál pre výdajne
- Č. OŽP-7/207/03743-2/CR1 z 10.05.2007, č. Živnostenského registra 730-7853vykonávanie koncesovanej živnosti – vnútroštátna pravidelná autobusová doprava
- Č. Žo-2005/04254/2/ADU z 27.06.2005, č. Živnostenského registra 730-7853- výroba
drevených obalov a paliet, služby v lesníctve v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných
živností, prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce, služby v poľnohospodárstve
pre rastlinnú výrobu v rozsahu voľných živností, úprava zelene a verejných priestranstiev
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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Obec v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva lesnú pestovnú činnosť, ťažbu kalamitného
dreva, prevádzkovanie obecného vodovodu, kanalizácie a čističky a poskytovanie verejného
stravovania. Obec je platiteľom DPH.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
240 944,46
Celkové výnosy
243 393,31
Hospodársky výsledok - zisk
2 448,85
Hospodársky výsledok –zisk a po zdanení
865,39

EUR
EUR
EUR
EUR

Prehľad o výsledku hospodárenia podľa jednotlivých stredísk podnikateľskej činnosti obce:

Stredisko

5 -ČOV a vodovod
7 - vývarovňa

Náklady

Výnosy

Výsledok
hospodárenia
pred
zdanením

Daň z
príjmov

Výsledok
hospodárenia
po zdanením

23 515,46
16 933,04

11 430,54
9 649,75

-12 084,92
-7 283,29

- 12 084,92
-7 283,29

9- les
SPOLU
8-školské stravovanie

196 587,23
237 035,73
3 908,73

218 404,29
239 484,58
3 908,73

+21 817,06
2 448,85
0,00

1 583,46
1 583,46

+20 233,60
-865,39
0,00

SPOLU PODNIKATEĽSKÁ
ČINNOSŤ

240 944,46

243 393,31

2 448,85

1 583,46

-865,39

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

Základná škola Ihľany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

187,03
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

187,03

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Základná škola Ihľany

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

346 668,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

346 644,20

23,80

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Právnická osoba

Právnická osoba

Kežmarská platforma pre
sociálne začlenenie, n.o.
SPOLU

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

0

0

0

0

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-

Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Úrad práce
a sociálnych vecí

ZŠ - normatívne prostriedky
ZŠ - vzdelávacie poukazy
ZŠ - príspevok na vzdelávanie
žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
ZŠ – príspevok na učebnice
ZŠ – príspevok na asistenta
učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením
alebo s nadaním
Príspevok –vzdelávanie 5ročných detí v MŠ
Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
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319 412,00

319 412,00

3 910,00

3 910,00

13 953,00

13 953,00

193,00

145,20

9 224,00

9 224,00

2 611,00

2 466,83

366,96

817,00

798,00

19,00

23,80

24

a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Okresný úrad
Prešov, odbor
životného prostredia
Okresný úrad
Prešov, odbor
cestnej dopravy
a pozemných
komunikácií
Okresný úrad
Kežmarok
Okresný úrad
Kežmarok
Okresný úrad
Kežmarok
Ministerstvo vnútra
SR, Úrad
splnomocnenca
vlády SR pre rómske
komunity
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce
a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce

sociálnym vylúčením v MŠ
Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením v ZŠ
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením v MŠ
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením v ZŠ
Osobitný príjemca – prídavky
na deti, dávka v hmotnej núdzi

7 407,00

7 214,00

282,20

282,20

1 344,60

1 344,60

24 383,56

24 383,56

Prenesený výkon štátnej správy
na úseku životného prostredia

140,74

140,74

Prenesený výkon štátnej správy
na úseku špeciálneho
stavebného úradu pre miestne
komunikácie

65,06

65,06

Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registrácie obyvateľov
Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registra adries
Voľby do VUC

496,98

496,98

46,80

46,80

664,40

468,61

Terénna sociálna práca č. z.
USVRK-OIP-2017/000506-001

13 527,06

13 527,06

Menšie obecné služby - § 52 –
dohoda č. 17/46/§52/4

4 717,24

4 717,24

Menšie obecné služby - § 52 –
dohoda č. 25/§52/2016

7 657,97

7 657,97

Podpora zamestnanosti - § 50 j
dohoda č. 12/§50j/NS/2017

5 778,69

5 778,69

Podpora zamestnanosti - § 50 j
dohoda č. 13/§50j/NS/2016/ŠR

2 625,56

2 625,56

Podpora zamestnanosti - § 54
dohoda č. 21/2017/§54-PZ

2 153,73

2 153,73

Podpora zamestnanosti - § 54
dohoda č. 174/46/54/48-CnTP

4 704,88

4 704,88

Podpora zamestnanosti - § 54

86 924,69

86 924,69
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193,00

195,79
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a sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok

dohoda č. 47/2016/§54-CzKN

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto
Kežmarok
(spoločný stavebný úrad)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

990,00

990,00

0

-4-

Obec v roku 2017 neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský
kraj

samosprávny

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

Obec v roku 2017 neposkytla VÚC žiadne finančné prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu
Obec v roku 2017 neuplatňovala v rozpočte programovú štruktúru.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 54 009,97 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kladný výsledok hospodárenia obce po zdanení v sume
7 691,63 EUR (z toho hlavná činnosť 6 826,24EUR, podnikateľská činnosť 865,39 EUR).
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