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Záverečný účet Obce Dobrohošť 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 prebytkový. 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  schodkový .  kapitálový   rozpočet ako  schodkový, 
finančné operácie prebytkový  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č 23  
/2016 
 

Rozpočet obce k 31.12.2017v eurách 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 233700,00 233700,00 
z toho :   
Bežné príjmy 200700,00  200700,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 33000,00 33000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 
Výdavky celkom 215700,00 215700,00 
z toho :   
Bežné výdavky 202000,00 202000,00 
Kapitálové výdavky 13700,00 13700,00 
Finančné výdavky 0 0 
Výdavky RO s právnou subjekivitou 0 0 
Rozpočet obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR   
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
200700,00 274892,45 136,97 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

 171800,00 201364,64 117,21 
 
Textová časť – bežné daňové príjmy:  
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 127000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 152937,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 
..120,42 %.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 31000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017v sume 33637,90 EUR, čo 
je 108,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23104,89 EUR, dane zo stavieb 
boli v sume 10533,01 EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. Z toho  bolo zinkasovaných 
1756,20 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2017  obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností v sume           EUR. 
c) Daň za psa   830,00 € 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13959,52 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
 4100 1608,72             39,24     
 
Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 0EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017v sume.107,32 EUR, čo je % 
plnenie. Ide o príjem z dividend v sume..0.. EUR, príjem z prenajatých pozemkov  a príjem 
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 107,32EUR. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 4100EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1501,40 EUR, čo je 
36,62% plnenie.  
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
24800 71919,09 290 
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:  
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. ÚPSVaR  5695,67 Pre nezamestnaných  
2. Okresný úrad Trnava-OŠ 1033,00 Príspevok na výchovu 5 r. detí 
3. Ministerstvo dopravy 

špec.stav.úrad.Bratislava 
450,59 Spoločný stavebný úrad 

4. Okresný úrad Trnava-OŠ 20894,-- Školstvo 
5. Obvodný úrad  Dun. Streda 1400,-- Dobrovoľný pož. Zbor  
6. ÚPSVaR Dunajská Streda  Stravné pre deti v HN 
7. Okresný úrad Trnava-OŠ 183,-- Dopravné 
8. ÚPSVaR Dunajská Streda 11,-- Školské potreby pre deti v HN 
9. Min.vnútra-sekcia VS,Brat. 455,59 Regob 
10. Okresný úrad Trnava-OŠ 275,00 Vzdelávacie poukazy 
11. OÚ Trnava-odbor star.o ŽP 43,27 Na životné prostredie 
12. Ministerstvo školstva 4940,00 Zelená oáza vo dvore ZŠ a MŠ 
13 ENVIPAK Bratislava 9214,42 recyklácia 

     14  Úrad Vlády  SR                                2000,--      na TPD 
     15    Okresný úrad                                  421,74                          voľby  do VU 
                                                                        60,00                         a na CO 
      16. Minist. Školstva    4059,65                      na školský autobus  
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
000 258326,22  

 
Textová časť – kapitálové príjmy:  
 
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00.EUR, čo je 
................ % plnenie.  
Ide o príjem za predaj : - budov    0,00 EUR 

        - bytov      0,00 EUR 
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných  00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00EUR, čo 
predstavuje ... % plnenie. 
c) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 258326,22 EUR, čo 
predstavuje ................ % plnenie. 
 
V roku 2017 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 
1. Min.ŽP 13500 Rekonšt. Soc, miest. KD 

2. Z prost.EU  219055,04 Rekonšt. OcU- Zníženie spotr. Ener.  
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3. Z prost.ŠR  25771,18 Rekonšt. OcU- Zníženie spotr. Ener. 
4.    
    

 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
33000 67449,29 204,39 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  
 
V roku 2017 nebol prijatý úver .  
 
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nemáme rozpočtové 
organizácie s právnou subjektivitou. 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
0,00                 0,00                   

 
Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                   0   EUR 
Základná umelecká škola                               0  EUR 
Centrum voľného času                                   0  EUR 
Domov dôchodcov                                         0  EUR  
 
Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
                                    

 
Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                   0         EUR 
Základná umelecká škola                        0         EUR 
Centrum voľného času                            0  EUR 
Domov dôchodcov                                  0      EUR  
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
215700 574058,74 266,13 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
202000 257732,31 127,59       

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
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Výdavky verejnej správy 90800 118500,84 130,51 
Ekonomická oblasť 300 1038,64 346,21 
Ochrana životného prostredia 22000 23098,15 104,99 
Bývanie a občianska vybavenosť 13900 8526,85 61,13 
Zdravotníctvo     
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 6500 13191,15 202,94 
Vzdelávanie - predškolská výchova 20700 36552,53 176,58 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 40600 46400,77 114,29 
Vzdelávanie - školské stravovanie  7100 8523,38 120,05 
Sociálne zabezpečenie 100 1900 1900 
Spolu 202000 257732,31 127,59 

 
Textová časť – bežné výdavky: 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 92100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017v sume 94605,81EUR, čo 
je 102,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, spoločného 
stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva . 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 30500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017v sume 32517,91 EUR, čo 
je  160,61% čerpanie.  
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 77800skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 127977,87 EUR, čo je 164,50 
% 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. 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 1600EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1273,88 EUR, čo 
predstavuje 79,62 % čerpanie. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017v sume  0.....EUR, čo 
predstavuje ....... % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
13700 316326,43 2308    

 
v tom :          
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 0 6240,72 0 
Ekonomická oblasť  0 13841,08              
Ochrana životného prostredia  0 270821,00 0 
Bývanie a občianska vybavenosť 0 0 0 
Zdravotníctvo 0 0 0 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 13700 14979,84  
Vzdelávanie - predškolská výchova            0 450,00 0 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 0 9993,79 0 
Vzdelávanie - školské stravovanie  0 0                      0 
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Sociálne zabezpečenie    
Spolu 13700 316326,43  

Textová časť – kapitálové výdavky : 
a) Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovné investičné akcie : 
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 2520,--  EUR.   

b) Ekonomická oblasť - výstavba 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- nákup pozemkov ..........0................. v sume    0   EUR 
- nákup budov   ...............0................. v sume..........0................. EUR. 

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- vybudovanie ciest  ..........0..................... v sume...13841,08 EUR. 

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
Rekonštrukcia OcU- zníženie spotr. Elek. Ener.  
- Z prostriedkov EU ......219055,04 EUR,  
- Z prostriedkov ŠR.........25771,18 €, a  
- Z vlastných prostriedkov 25994,78 €. 

e) Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
- Rekonštrukcia a moderniz. Soc. Miest. KD v sume  14979,84 EUR 

f) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
- Zelená oáza vo dvore ZŠ a MŠ 9993,79 EUR 
- Kuchynská linka v ŠJ .........450 € 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
0 0  

 
Textová časť – výdavkové finančné operácie:  
Obec ku dňu 31.12.2017 nemá úver.  
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nemáme rozpočtové 
organizácie s právnou subjektivitou 
 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
0,00                   0,00                 

 
Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                         0,00 EUR 
Základná umelecká škola  0,00 EUR 
Centrum voľného času   0,00 EUR 
Domov dôchodcov  0,00 EUR  
Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
0,00                   0,00                 
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Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola                                        0,00 EUR 
Základná umelecká škola 0,00 EUR 
Centrum voľného času   0,00 EUR 
Domov dôchodcov 0,00 EUR  
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017 

 
Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2017 
  

Bežné  príjmy spolu 274892,45 
z toho : bežné príjmy obce  274892,45 
             bežné príjmy RO 0,00 
Bežné výdavky spolu 257732,31 
z toho : bežné výdavky  obce  257732,31 
             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 202000 

Kapitálové  príjmy spolu 258326,22 
z toho : kapitálové  príjmy obce  258326,22 
             kapitálové  príjmy RO                                                             0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 316326,43 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  316326,43 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  13700 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -40840,07 
Vylúčenie z prebytku   
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26609,22 
Príjmy z finančných operácií 67449,29 
Výdavky z finančných operácií 0,0 
Rozdiel finančných operácií 67449,29 
PRÍJMY SPOLU   600667,96 
VÝDAVKY SPOLU 574058,74 
Hospodárenie obce  26609,22 
Vylúčenie z prebytku -40840,07 
Upravené hospodárenie obce -14230,85 

 
Varianty riešenia hospodárenia obcí:  
1.varianta :  
Prebytok rozpočtu v sume................... EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu EUR  
 
Zostatok  finančných operácií v sume 67449,29 EUR, navrhujeme použiť na: 
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- tvorbu rezervného fondu EUR  
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 67449,29 EUR 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 
2017vo výške ............................... EUR.  
 
2.varianta : 
Prebytok rozpočtu v sume................... 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.................. EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu EUR  
 
Zostatok  finančných operácií v sume................... EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 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 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume               EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume             EUR 
- ............ 

b)  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume         EUR, a to na : 

- rekonštrukciu telocvične v sume      EUR 
- ........... 

c) 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 .................  

d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... podľa 
ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v sume .................  

e) ............  
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 skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 
vo výške ............................... EUR.  

 
3.varianta : 
Schodok rozpočtu v sume € 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu EUR  
- z ďalších peňažných fondov  EUR 
- z  návratných zdrojov financovania  EUR 
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- z finančných operácií  EUR 
 
Zostatok  finančných operácií v sume 0EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 0  EUR 
 
Zostatok  finančných operácií v sume  EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu          0 EUR  
 
 
4.varianta : 
Prebytok rozpočtu v sume  ................ 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 ..................... EUR navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu ................... EUR  
 
Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume ...................  EUR, navrhujeme vysporiadať z: 

- rezervného fondu ............. EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 
vo výške ................... EUR.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. . O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 0       
Prírastky - z prebytku hospodárenia 0   
               - ostatné prírastky 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         
- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

       

               - krytie schodku hospodárenia 0 
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2015 0       

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 3401,07   
Prírastky - povinný prídel - 1  %                    843,72 
               - povinný prídel -        %                       0,00 
               - ostatné prírastky 0,00     
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Úbytky   - závodné stravovanie                     0,00   
               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    
               - dopravné                           0,00  
               - ostatné úbytky                                                0,00    
KZ k 31.12.2016 4244,79 

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

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Majetok spolu 666393,76 844433,01 

Neobežný majetok spolu 594004,20 809053,27 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok  4315,21 4315,21 

Dlhodobý hmotný majetok  520911,19 735960,26 

Dlhodobý finančný majetok 68777,80 68777,80 

Obežný majetok spolu  72389,56 35379,74 

z toho :   

Zásoby 12,45 14,18 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0.00  

Dlhodobé pohľadávky 0.00  

Krátkodobé pohľadávky  12490,32 8271,38 

Finančné účty   59886,79 27094,18 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 666393,76 844433,01 

Vlastné imanie  163347,98 135964,10 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  163347,98 135964,10 
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Záväzky 30042,08 37878,22 

z toho :   

Rezervy  2200 1740,66 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9283,06 4078,01 

Dlhodobé záväzky 3401,07 4244,79 

Krátkodobé záväzky 15157,95 27814,76 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 473003,70 670590,69 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

 
Obec k 31.12.2016eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám         0,00      EUR 
- voči dodávateľom     5019,23    EUR 
- voči štátnemu rozpočtu        0,00     EUR 
- voči zamestnancom     7421,15     EUR 
- voči soc. a zdrav.poisť.             4634,50     EUR 
- daň z príjmov                              882,71     EUR 
- ostatné a iné záväzky                      0,00     EUR 
- záväzky zo soc. Fondu              4244,79     EUR 
 

Obec neuzatvorila v r. 2017 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu. 
 

Obec neuzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. 
        
        
      
      
      
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 neposkytla dotácie  právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 
na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 
účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
žiadne    
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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 

Nemáme RO    
    
    
    
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

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

 
- prostriedky zriaďovateľa  

 
Príspevková Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel  
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organizácia finančných 
prostriedkov 

použitých finančných 
prostriedkov   

Nemáme PO    
    
    
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 
Príspevková 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nemáme PO    
    
    
 
- prostriedky vlastné 

 
Príspevková 
organizácia 

Vlastné finančné 
prostriedky 

Čerpanie finančných 
prostriedkov 

Rozdiel  

Nemáme PO    
    
    
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

Právnická  
osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

žiadne    
    
    
    
    

 
 
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 
 

Obec  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
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VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 

VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 

 
Vypracovala: Ing.  Anita Györgyová                  Predkladá: Boráros Jozef 
                                                                                                    Starosta obce 
 
V Dobrohošti  dňa 23.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
  

- zostatku finančného hospodárenia  -40840,07EUR 
- zostatok finančných operácií v sume 26609,22EUR na vysporiadanie schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017 
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