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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.2.2016 uznesením č.132
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.3.2017 uznesením č. 151
- druhá zmena schválená dňa 17.3.2017 uznesením č. 152
- tretia zmena schválená dňa 9.6.2017 uznesením č. 163
- štvrtá zmena schválená dňa 21.7.2018 uznesením č. 168, 169, 170, 171
- piata zmena schválená dňa 30.9.2017 uznesením č.167
- šiesta zmena schválená dňa 1.12.2017 uznesením č. 201
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 216
Rozpočet obce k 31.12.2017

1 203 576,05

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 299 228 ,26

1 163 254,05
32 322,00
42 280,00
8 000,00
1 203 576,05

1 163 254,05
85 694,21
42 280,00
8 000,00
1 299 228,26

505 093,50
143 576,00
9 700,00
545 207,00

511 553,05
225 288,21
9 700,00
552 687,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 291 228,26

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 417 000,71

109,74

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 291 228,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 417 000,71 EUR, čo predstavuje 109,74% plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 163 224,05

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 183 457,85

101,74

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 163 224,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 183 457,85 EUR, čo predstavuje 101,74% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
522 262,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

532 437,56

101,95

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 522 262,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 532 437,56 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,95 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 99 012,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 58 592,52 EUR, čo
predstavuje plnenie na 59,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 43 893,93 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 14 698,59 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností rok 2014 Bovinex s.r.o. Dvorianky vo výške 605,79 EUR, Agroital s.r.o.
Dvorianky 2 133,15 EUR, za rok 2015 Bovinex s.r.o. Dvorianky 605,79 EUR, Primagro s.r.o.
Parchovany vo výške 21 185,84 EUR, ST Omega Stará s.r.o. Ľubovňa/sýpka/ 2 725,42 EUR.
Za rok 2016 MRAMOR 138,16 EUR, Bovinex s.r.o. Dvorianky 621,55 EUR, ST Omega s.r.o.
Stará Ľubovňa 2 725,42 EUR, Agroital s.r.o. Dvorianky 2 709,10 EUR. Za rok 2017 ILFA
134,14 EUR, MRAMOR 138,16 EUR. Fyzické osoby dlţia za rok 2017 2 932,26 EUR, za rok
2016 - 2 060,56 EUR, 2015 - 182,41 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 144,00 EUR bolo zinkasovaných 1 386,07 eur čo je 64,65%.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 130,00 EUR boli zinkasovaných 115,55 EUR.
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Poplatky za byt v základnej škole
Z rozpočtovaných 4 618,00 EUR na rok 2017 bolo zinkasovaných 720,00 Eur. V byte v budove
ZŠ býva nájomníčka ktorá dlţí obci na nájomnom a energiách za byt za minulé roky
6 010,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .
Rozpočet za komunálny odpad bol 13 073.00 EUR , zinkasovaných bolo 11 809,70 EUR.
Poplatok za rozvoj obec nemá rozpočtovaný
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
16 046,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 859,94

86,98

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 046,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 859,94 EUR,
čo je 86,74% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 17 168,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 245,93 EUR, čo
je 82,98 % plnenie. Patria tu správne poplatky, za predaj knihy o obci Parchovany, poplatky za
hrobové miesta, poplatky za prenájom KD na svadby a iné, prenájom domu smútku, poplatky
platby za MŠ.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 049,93

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 049,93
EUR, jedná sa o vrátky /preplatky/ zo zdravotné poisťovne, z miezd pracovníkov, ktoré dopredu
obec nerozpočtovala

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 493 368,98 EUR bol skutočný príjem vo výške
548 959,00 EUR, čo predstavuje 111,27% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR dotácia na .proj. 50j
ÚPSVaR dotácia na proj. 52
ÚPSVaR dotácia na proj. 54
ÚPSVaR dotácia na aktiváčne práve
Zo ŠR na rómske rodinné prídavky
Zo ŠR za vypl. rómských RP

Suma v EUR
16 436,70
13 561,38
16 722,60
3 426,07
4 963,28
224,70

Účel
pre dlhodobo nezamestnaných
pre dlhodobo nezamestnaných
pre dlhodobo nezamestnaných
pre dlhodobo nezamestnaných
rómske RP
za vyplác. RP
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Zo ŠR dotácia na stravu
Zo ŠR dotácia na škol.potreby
Zo ŠR dotácia na voľby do VÚC
Zo ŠR dotácia na CO
Zo ŠR z MV SR na matriku
Zo ŠR z Min.dopravy SR dotácia
Zo ŠR dotácia pre MŠ
Zo ŠR z MŢP SR dotácia
Zo ŠR dotácia na reg.adries
Zo ŠR dotácia na REGOB
Zo ŠR dot. na prenes.kompetencie ZŠ

5 595,75
1 261,60
1 828,12
150,00
2 958,41
83,03
2 717,00
8 241,68
144,40
638,22
469 808,00

dotácia na stravu soc.odkaz.detí
dot. na škl potreby soc.odkaz.detí
dotácia na voľby VÚC
dotácia na CO
dotácia na činnosť matriky
dotácia na MK
dotácia pre MŠ
dotácia z MŢP
dotácia na reg.adries
dot.na register obyvateľov
dot. na prenes.kompetencie ZŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
32 322,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

29 390,65

90,93

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 32 322,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 29 309,65 EUR, čo predstavuje 90,93 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Rozpočtovaný bol príjem za predaj budovy BAR Hajduk vo výške 6 722,00 EUR,
skutočný príjem 1 500,00 EUR, čo je 22,31%
Rozpočtovaný príjem za predaj budovy MŠ pre GVP bol 10 000,00 EUR, skutočnosť 11 400,00
EUR čo je 114 %.
Príjem z predaja pozemkov
Rozpočtovaný príjem za predaj stavebných pozemkov bol 15 600,00 EUR, skutočný príjem
16 490,65 EUR., čo je 105,71%

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 85 694,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 191 262,21 EUR,
čo predstavuje 223,19 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
MV SR dotácia na kamerový systém
8 000,00
MŠ SR dotácia na rek. telocvične ZŠ
108 500,00
MV SR, dotácia EU na Komunitné 40 596,19
centrum
MV SR, dotácie zo ŠR na Komunitné
4 776,02
centrum

Účel
prevencia kriminálity
Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Komunitné centrum
Komunitné centrum
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
42 280,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

42 280,00

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7 480,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 7 480,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Jedná sa o zostatok dotácie
na prenesené kompetencie ZŠ, ktoré boli presunuté z minulého roka.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 34 800,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
14.9.2017.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
37 622,62

% plnenia
470,28

Z rozpočtovaných beţných príjmov 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
37 622,62 EUR, čo predstavuje 470,28 % plnenie.

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
37 622,62 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor čerpania
výdavkov sa vykoná na kategórie ...)
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
746 541,26

Skutočnosť k 31.12.2017
774 936,49

% čerpania
103,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 746 541,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 774 936,49 EUR, čo predstavuje 103,80 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
511 553,05

Skutočnosť k 31.12.2017

574 911,71

% čerpania

112,39

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 511 553,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 574 911,71 EUR, čo predstavuje 112,39 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 72 152,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
71 694,88 EUR, čo je 99,37 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov
OcÚ, matriky, kontrolóra s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 25 487,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
26 379,02 EUR, čo je 103,50 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 42 411,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
47 561,36 EUR, čo je 112,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky poštové a sluţby
a poštové známky rozpočet 1 300,00 EUR, skutočné čerpanie 1 612,68 EUR, čo je 124,05%,
Telefón a internet rozpočet 1 500,00 EUR, skutočnosť 2 640,17 EUR, čo je 176,17%, všeobecný
materiál tlačiva a kanc. potreby rozpočet 1 800,00 EUR skutočnosť 2 323,00EUR čo je 129,06%,
čistiace potreby rozpočet 600,00 EUR, skutočnosť 296,50 EUR, čo je 49,42%. Reprezentačné
rozpočet 4360,00 EUR, skutočnosť 4 347,36 EUR, čo je 99,71% fin. prostriedky boli pouţité na
deň matiek, na akciu úcta k starším, pre materské centrum, a pod. Palivo do Peugeota, Oktávie
rozpočet 3 000,00 EUR, skutočnosť 3 414,29 EUR, čo je 113,81%
Poistenie os. aut rozpočet 600,00 EUR, skutočnosť 599,51 EUR, čo je 99,92%.Všeobecné sluţby
a zameranie rozpočet 10 000,00 EUR, skutočnosť 13 808,90 EUR, čo je 138,09%. Patria tu
výdavky na geom. plány, výberové konanie, predprojektová príprava, sluţby advokáta a pod.
Poplatky koncesionárske, členské D-COM a členské ZMOZ rozpočet 4 000,00, čerpanie
2 744,58, čo je 68,61%. Stravovanie, stravné lístky rozpočet 3 200,00 EUR, čerpanie 3 805,50
EUR, čo je 118,92%. Odmeny na základe dohody o vykonaní práce rozpočet 3 500,00 EUR,
skutočnosť 3 151,38 eur, čo je 90,04%.

.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 648,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 370,44
EUR, čo predstavuje 57,17 % čerpanie. Patria tu výdavky – splácanie úrokov za leasing
OKTAVIA.
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Cestná doprava
Na tejto kapitole sme mali rozpočet na údrţbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov
Rozpočet bol 89 000,00 EUR, čerpanie 58 328,87 EUR, bol urobený chodník na cintorín,
parkovisko a cesta na Športovej ulici, výstavba parkoviska a chodníka k cintorínu v časti
Boţčice, opravy MK na ulici Kriţná,a Lúčna
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
225 288,21

Skutočnosť k 31.12.2017
187 338,62

% čerpania
83,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 225 288,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 187 338,62 EUR, čo predstavuje 83,16% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt na čističku odpadových vôd- bol čiastočne uhradený vo výške 34 800,00 EUR
b) Rekonštrukcia verejného osvetlenia- obec spláca na základe zmluvy fi.KEZ s.r.o.Jasenov
za práce na rekonštrukcii VO v roku 2017 to bol 11 078,00 EUR
c/ Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska – v roku 2017 obec zaplatila
46 000,00 eur
d/ Rekonštrukcia a modernizácia budovy KD – za projektovú dokumentáciu sme uhradili
19 200,00 EUR
e/ Kamerový systém- na rozšírenie kamerového systému obce získala dotáciu vo výške
8 000,00 EUR, celá dotácia vyčerpaná.
f/ Komunitné centrum – na rekonštrukciu a modernizáciu sme dostali u prostriedkov EU
40 596,19 EUR, z prostriedkov ŠR 4 776,02 EUR a z prostriedkov obce bolo uhradených
za práce 2 388,01 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 700,00

Skutočnosť k 31.12.2017
12 686,16

% čerpania
130,79

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 700,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 12 686,16 EUR, čo predstavuje 130,90% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 700,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 6 700,00 EUR, čo predstavuje
142, 39 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácii splácanie leasingu za OKTAVIU
z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo uhradených 3 146,16 EUR.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
552 687,00

Skutočnosť k 31.12.2017
561 914,69

% čerpania
101,66

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 552 687,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 561 914,69 EUR, čo predstavuje 101,66 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
561 914,69 EUR
Súkromná základná umelecká škola 12 000,00 EUR
Centrum voľného času
4 070,00 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 221 084,47
1 183 457,85
37 622,62

1 136 826,40
574 911,71
561 914,69

37 626,62
29 390,65
29 390,65
0,00

187 338,62
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z toho : kapitálové výdavky obce

187 339,62

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-157 947,97
-120 321,00
119 660,00
-661,35

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /prenes.k.11 160,00+108 500,00/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

42 280,00

Výdavkové finančné operácie

12 686,16

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

29 593,84
1 263 364,47
1 149 512,54
113 851,91
119 660,00
-5 808,09,00

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce-

Schodok rozpočtu v sume 5 808,09 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný : z prebytku beţného
roku.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec Parchovany v roku 2017 nevytvárala rezervný fond, lebo hospodárila so schodkom.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
0
0
0
0
0

0
0
0
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 198,34
1 488,60

785,68
1 450,00

1 451,26

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný 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

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 252 824,74
2 182 012,28

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 481 830,24
2 302 810,50

988,25
1 815 203,85
365 820,18
70 812,46

988,25
1 936 002,07
365 820,18
179 019,74

213,58

40,08

59 608,76
10 990,12

53602,92
125 376,74

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 252 824,74
1 488 672,58

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 481 830,24
1 515 396,54

54 362,83
104 147,06

46 234,63
277 964,04

8 667,60

119 660,00

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

2 128,24
74 067,87
18 733,35
660 005,10

1 451,26
101 987,02
54 315,76
688 469,66

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

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu/prenes.komp./
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

71 201,40
14 160,27
5 895,72
2 046,63
11 160,00

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima banka
Prima banka

Účel

kontokorent
terminovaný

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

25 000,00
34 800,00

2 940,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

25 000,00
31 860,00

Rok
splatnosti

r. 2018
r.2022

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na projektovú dokumentáciu na Čističku
odpadpadových vôd . Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

Suma v EUR

1 129 131,82
41 576,23
1 170 708,05
31 860,00
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- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

31 860,00

31860,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

31 860,00

1 170 708,05

2,71%

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

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016
Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1 129 131,83
41 576,23
1 170 708,05
-

454 862,40
87 981,04

627 864,61
627 864,61

13 400,00

13 400,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

13 400,00

627 864,61

2,13%

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

14

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Parchovany nemá zriadené príspevkové organizácie.

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. 22 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
-1-

Telovýchovná jednota na činnosť
Hokejový klub
Tenisovému klubu
Zväzu branných a tech. činnosti

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

22 948,45
100,00
788,02
871,63

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

22 948,45
100,00
788,02
871,63

0
0
0
0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 22
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Parchovany nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
b)
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola-orig.komp

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

51 545,96

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

54 545,96

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa – obec nemá príspevkové organizácie
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Obec Parchovany nemá právnické osoby
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-

16

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
Min.dopr.
MŠ SR
MŢP SR
MV SR
MV SR
MŠ SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Dotácia na podporu nezam.UoZ §50j
Dotácia na podporu nezam.UoZ§52
Dotácia na podporu nezam.UoZ§54
Dotácia na podporu akt. prác
Dotácia na rod. prídavky
Dotácia za vypl. RP
Dotácia na stravu
Dotácia na škol.potreby
Dotácia na voľby do VÚC
Dotácia na CO
Dotácia na matriku
Dotácia na MK
Dotácia pre MŠ
Dotácia z MŢP
Dotácia na register adries
Dotácia na REGOB
Dotácia na prenesené kompetencie
ZŠ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

16 436,70
13 561,38
16 722,60
3 426,07
4 963,28
224,70
5 595,75
1 261,60
1 828,12
150,00
2 958,41
83,03
2 717,00
8 241,68
144,40
638,22
469 808,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

16 436,70
13 561,38
16 722,60
3 426,07
4 963,28
224,70
5 595,75
1 261,60
1 828,12
150,00
2 958,41,
83,03
2 717,00
8 241,68
144,40
638,22
468 808,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5-

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Parchovany netvorí programový rozpočet

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
-

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie Obce Parchovany bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 5 808,09 EUR a schvaľuje jeho vykrytie
zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich období a z prebytku beţného roka.

V Parchovanoch ............................
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