Záverečný účet obce Šarišské Sokolovce za rok 2017

Záverečný účet
Obce Šarišské Sokolovce
a
rozpočtové hospodárenie

za rok 2017

Predkladá : Ing. Daniel Mikolaj, PhD., starosta obce
Spracovala : Mgr. Emília Vaľková, referentka obecného úradu
V Šarišských Sokolovciach, dňa 19.03.2018
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa __________.2018
Záverečný účet schválený OZ dňa_______.2018, uznesením č. _______________

1

Záverečný účet obce Šarišské Sokolovce za rok 2017

Obsah
1

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 ............................................................................. 3

2

ANALÝZA PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017 V € ................................................ 4
2.1

Bežné príjmy........................................................................................................... 4
2.1.1 Daňové príjmy (kategória 100)...................................................................... 4
2.1.2 Nedaňové príjmy (kategória 200) .................................................................. 5
2.1.3 Granty a transféry (kategória 300)................................................................. 6

3

4

5

6

7

2.2

Kapitálové príjmy ................................................................................................... 6

2.3

Príjmové finančné oparácie .................................................................................... 6

ANALÝZA PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017 V € .......................................... 7
3.1

Bežné výdavky ....................................................................................................... 7

3.2

Kapitálové výdavky ................................................................................................ 8

3.3

Výdavkové finnančné oprerácie ............................................................................. 9

PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017 . 10
4.1

Rozpočtové hospodárenie za rok 2017 ................................................................. 10

4.2

Stav bankových účtov ........................................................................................... 11

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU
12
5.1

Rezervný fond....................................................................................................... 12

5.2

Sociálny fond ........................................................................................................ 12

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017 V € ...................................................... 13
6.1

Aktíva ................................................................................................................... 13

6.2

Pasíva .................................................................................................................... 13

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017 .......................................... 14

8
PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM
OSOBÁM PODĽA §7 ODS.4 ZÁKONA č.583/2004 Z.z. ................................................ 14
9

10

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV .............................................................. 15
9.1

Finančné vysporiadanie vzťahov voči založeným právnickým osobám .............. 15

9.2

Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu.................................... 15

9.3

Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu fondu ........................................ 15

9.4

Finančné vysporiadanie vzťahov voči rozpočtu iných obcí ................................. 15

NÁVRH UZNESENIA ............................................................................................... 16

2

Záverečný účet obce Šarišské Sokolovce za rok 2017

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č. 116/XIV/2016/B.
Rozpočet bol počas roka zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
-

prvá zmena z 5.1.2017 zobratá na vedomie dňa 19.1.2017 uznesením č.123/XV/2017 a)
druhá zmena z 3.2.2017 zobratá na vedomie dňa 14.2.2017 uznesením č. 130,131/XVI/2017
tretia zmena z 13.2.2017 zobratá na vedomie dňa 14.2.2017 uznesením č. 130,131/XVI/2017
štvrtá zmena zo 14.2.2017 schválená dňa 14.2.2017 uznesením č. 130,131/XVI/2017
piata zmena z 2.3.2017 zobratá na vedomie 10.5.2017 uznesením č. 136/XVII/2017
šiesta zmena z 27.3.2017 zobratá na vedomie 10.5.2017 uznesením č. 136/XVII/2017
siedma zmena zo 6.4.2017 zobratá na vedomie 10.5.2017 uznesením č. 136/XVII/2017
ôsma zmena 2.5.2017 zobratá na vedomie 21.6.2017 uznesením č. 147/XVIII/2017/A
deviata zmena z 10.5.2017 schválená dňa 10.5.2017 uznesením č. 136/XVII/2017
desiata zmena z 21.6.2017 schválená dňa 21.6.2017 uznesením č. 147/XVIII/2017/B, 149/XVIII/2017/F
jedenásta zmena 23.6.2017 zobratá na vedomie dňa 23.8.2017 uznesením č. 154/XIX/2017
dvanásta zmena z 10.7.2017 zobratá na vedomie chválená dňa 23.8.2017 uznesením č. 154/XIX/2017
trinásta zmena z 1.8.2017 zobratá na vedomie dňa 23.8.2017 uznesením č. 154/XIX/2017
štrnásta zmena z 23.8.2017 zobratá na vedomie schválená dňa 20.9.2017 uznesením č. 161/XX/2017
pätnásta zmena z 1.9.2017 zobratá na vedomie dňa 20.9.2017 uznesením č. 161/XX/2017
šestnásta zmena z 21.9.2017 zobratá na vedomie dňa 25.10.2017 uznesením č. 165/XXI/2017
sedemnásta zmena 29.9.2017 schválená dňa 25.10.2017 uznesením č. 165/XXI/2017
osemnásta zmena z 6.10.2017 zobratá na vedomie dňa 25.10.2017 uznesením č. 165/XXI/2017
devätnásta zmena z 24.10.2017 zobratá na vedomie dňa 22.11.2017 uznesením č. 171/XXII/2017/A
dvadsiata zmena z 9.11.2017 zobratá na vedomie schválená dňa 22.11.2017 uznesením č.
171/XXII/2017/A
dvadsiata prvá zmena z 30.11.2017 zobratá na vedomie dňa 13.12.2017 uznesením č. 176/XXIII/2017/B
dvadsiata druhá zmena zo 4.12.2017 zobratá na vedomie dňa 13.12.2017
uznesením č.
176/XXIII/2017/B
dvadsiata tretia zmena z 13.12.2017 schválená dňa 13.12.2017 uznesením č.176/XXIII/2017/A
dvadsiata štvrtá zmena z 15.12.2017 zobratá na vedomie dňa 31.1.2018 uznesením č.182/XXIV/2018
dvadsiata piata zmena z 31.12.2017 zobratá na vedomie dňa 31.1.2018 uznesením č.182/XXIV/2018.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2017 v €

Schválený rozpočet
2017 v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
ROZPOČET OBCE

Rozpočet po zmenách
2017 v €

134.967,33 €

218.570,54 €

134.967,33 €
0,00 €
0,00 €
130.660,72 €

165.971,32 €
5.000,00 €
47.599,22 €
206.464,65 €

125.248,72 €
0,00 €
5.412,00 €

122.827,55 €
72.143,10 €
11.494,00 €

+ 4.306,61 €

+ 12.105,89 €
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2 ANALÝZA PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

218.570,54 €

218.149,36 €

99 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 218.570,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
218.149,36 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

2.1 Bežné príjmy1
Rozpočet na rok 2017
165.971,32

Skutočnosť k 31.12.2017
165.550,14

% plnenia
99,75 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 165971,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
165.550,14 EUR, čo predstavuje 99,75 % plnenie.

2.1.1 Daňové príjmy (kategória 100)
Rozpočet na rok 2017
142.020,00

Skutočnosť k 31.12.2017
141.834,63

% plnenia
99,87 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 110.525,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané prostriedky zo ŠR v prospech obce vo výške 110.416,30 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Vzhľadom na prognózy, ktoré boli pred schvaľovaním rozpočtu 7.12.2016, kde OcZ rozpočet v tejto
kapitole schválilo na 101.000 EUR bol výnos pre samosprávy vyšší v pomere o 9,32 %.
b) Daň z nehnuteľností z pozemkov
Z rozpočtovaných 15.032,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 14.971,05 €, čo je 99,6 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane z nehnuteľnosti z pozemkov 2,45 % (366,31 €) tvorili
príjmy za nezaplatenú daň z pozemkov z minulých rokov.
c) Daň z nehnuteľností zo stavieb
Z rozpočtovaných 6.708,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 6.707,99 €, čo je 100 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane z nehnuteľnosti zo stavieb 1,43 % (95,74 €) tvorili príjmy
za nezaplatenú daň zo stavieb z minulých rokov.
d) Daň z nehnuteľností z bytov
Z rozpočtovaných 240,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 236,85 €, čo je 98,69 % plnenie.
e) Daň za psa
Z rozpočtovaných 527,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 522,75 €, čo je 99,19 % plnenie.
Z celkovej zinkasovanej sumy dane za psa 5,17 % (27,00 €) tvorili príjmy za nezaplatenú daň za psa z
minulých rokov.
f) Daň za nevýherné hracie prístroje
V roku 2017 nebol tento príjem rozpočtovaný ani za celý rok nebolo plnenie z tohto druhu dane.
1

Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
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g) Daň za užívanie verejného priestranstva
V roku 2017 bol rozpočtovaný príjem z tejto dane 483,00 EUR a skutočný príjem bol rovnako 483,00
EUR. Rozhodnutie k tejto dani uhradil jeden daňovník KADAKO-SK s.r.o. za prenájom priestranstva
pri stavbe výrobnej haly.
h) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 8.505,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 8.496,69 čo je takmer 100 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2,75 %
(233,69 €) tvorili príjmy za nezaplatenú daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z
minulých rokov.

2.1.2 Nedaňové príjmy (kategória 200)
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

19.687,95

19.452,34

98,80 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.622,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 8.588,21 €, čo je 99,60 %
plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov, strojov a zariadení, ktoré sú vo
vlastníctve obce. Najvýznamnejšiu položku tvorí príjem z prenájmu za priestory stacionára pre seniorov,
ktorý prenajíma obec Šarišské Sokolovce neziskovej organizácii Animus. Výnos z prenájmu je použitý
predovšetkým na energie, úhradu vývozu odpadu, žumpy, hygienické prostriedky a i.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky zahŕňajú správne poplatky a úroky z omeškania platieb daňovníkov.
Z rozpočtovaných 2.419,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2.419,00 €, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Podpoložky zahŕňajú príjmy, za oznam v miestnom rozhlase, za kopírovanie, vodné, režijné náklady –
stravovanie, príjem z recyklačného fondu.
Z rozpočtovaných 6.931,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.746,73 € čo je 97,34 %
plnenie / z toho príjem za vodné činí 5.995,70 € /.
d) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 2,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 €.
e) Príjmy z dobropisov, z priestupkov a vrátky
Z rozpočtovaných 1.662,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.662,99 €, čo je 100 % plnenie.
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2.1.3 Granty a transfery (kategória 300)
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4.263,37

4.263,17

100,00 %

Obec Šarišské Sokolovce prijala v roku 2017 nasledovné granty a transfery :

P.č. Poskytovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suma v €

MV SR Bratislava
MV SR Bratisalva
MV SR - DPO SR
MV SR
KÚ ŽP Prešov
Z EÚ –projekt zamestn.§50j
Zo ŠR –projekt zamestn.§50j

185,13
70,80
1.400,00
676,53
52,43
1.596,72
281,76

SPOLU

Účel
REGOB
Register Adries
DHZ
VOĽBY – VÚC
ochrana prírody a krajiny – ŽP
BT – projekt zamestnanosti
BT – projekt zamestnanosti

4.263,37

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy činia sumu 165.550,14 €.

2.2 Kapitálové príjmy2
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5.000,00

5.000,00

100 %

V roku 2017 obec prijala prostriedky určené na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej hodnote
5.000 EUR. Tieto prostriedky sú určené na projekt „Prevencia proti kriminalite – kamerové systémy“,
ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR.

Kapitálové príjmy činia sumu 5.000,00 €.

2.3 Príjmové finančné operácie3
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

47.599,22

47.599,22

100 %

V roku 2017 bol prijatý úver na financovanie rekonštrukcie priestorov obecného úradu (priestory
Stacionára pre seniorov) v sume 13.356,97 EUR. V roku 2017 boli použité finančné prostriedky
z rezervného fondu na financovanie kapitálových investícií v sume 34.240,025 EUR.

Príjmy z finančných operácií činia sumu 47.599,22 €.

2
3

Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
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3 ANALÝZA PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017 V €
Rozpočet na rok 2017
206.464,65

Skutočnosť k 31.12.2017
201.162,29

% plnenia
97,43 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 206.464,65 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2017
v sume 201.162,29 EUR, čo predstavuje 97,43 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky4
Rozpočet na rok 2017
122.827,55

Skutočnosť k 31.12.2017
118.100,40

% plnenia
96,15 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 122.827,55 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2017
v sume 118.100,40 EUR, čo predstavuje 96,15 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1
Obec
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
01.6.0
Všeobecne verejné služby
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
03.6.0
Verejný poriadok a bezpečnosť
04.5.1
Cestná doprava
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
06.2.0
Rozvoj obci
06.3.0
Zásobovanie vodou
06.4.0
Verejné osvetlenie
08.1.0
Rekreačné a športové služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby
08.4.0
Náboženské a iné spoloč. služby
09.5.0
Nedefinovateľné vzdelávanie
09.6.0.1
Vedľajšie sl.- predprimárne vzdel.
10.2.0
Sociálne služby - staroba
10.4.0
Rodina a deti
Spolu

4

Rozpočet
69.546,63
1.382,00
676,53
1.500,00
1.720,00
1.000,00
2.477,91
8.920,00
1.589,00
14,29
7.839,75
2.615,51
6.296,84
4.845,00
8.505,83
165,00
1.117,46
960,00
460,00
1.045,00
150,00
122.827,55

Skutočnosť
67.740,13
1.379,25
676,53
909,54
1.418,89
930,00
2.477,91
8.918,57
1.460,61
14,29
7.753,07
2.151,09
5.897,75
4.845,00
8.223,16
114,58
1.090,67
652,60
296,40
1.020,81
129,55
118.100,40

v€
% plnenia
97,40 %
99,80 %
100 %
60,64 %
82,49 %
93,00 %
100 %
99,98 %
91,92 %
100 %
98,89 %
82,24 %
93,66 %
100 %
96,68 %
69,44 %
97,60 %
67,98 %
64,43 %
97,69 %
86,37 %
96,15 %

Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
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Medzi významné položky bežného rozpočtu na úrovni všetkých oddielov podľa funkčnej
klasifikácie patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ekonomická klasifikácia 61.)
Z rozpočtovaných 33.956,08 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 33.936,02 €, čo je 99,94
% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, volebných komisií.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (ekonomická klasifikácia 62.)
Z rozpočtovaných 12.310,94 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 12.145,95 €, čo je 98,66
% plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, odmien volebných komisií.
c) Tovary a služby (ekonomická klasifikácia 63.)
Z rozpočtovaných 66.676,21 € boli skutočne čerpané k 31.12.2017 prostriedky vo výške 62.941,91 €, čo
predstavuje čerpanie 94,40 %. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery (ekonomická klasifikácia 64.)
Z rozpočtovaných 8.384,32 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 vo výške 8.166,98 €, čo predstavuje
97,41 % plnenie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, návratnou finančnou výpomocou
(ekonomická klasifikácia 65.)(FK 01.7.0)
Z rozpočtovaných 1.500,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 vo výške 909,54 €, čo predstavuje
60,64 % plnenie.

Bežné výdavky činia sumu 118.100,40 €.

3.2 Kapitálové výdavky5
Rozpočet na rok 2017
72.143,10

Skutočnosť k 31.12.2017
71.923,89

% plnenia
99,70 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 72.143,10 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2017
v sume 71.923,89 EUR, čo predstavuje 99,70 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
v tom :
Funkčná klasifikácia
04.5.1 Cestná doprava
06.2.0 Rozvoj obci
06.3.0 Zásobovanie vodou
08.2.0 Kultúrne služby
10.2.0 Sociálne služby - staroba
Spolu

5

Rozpočet
22.750,00
29.177,58
950,00
3.808,80
15.456,72
72.143,10

Skutočnosť
22.634,91
29.075,58
947,88
3.808,80
15.456,72
71.923,89

v€
% plnenia
99,49 %
99,65 %
99,78 %
100 %
100 %
99,7 %

Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu na úrovni všetkých oddielov podľa
funkčnej klasifikácie patrí:
a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív (ekonomická klasifikácia 711)
Položka obsahuje výdavky na obstaranie územného plánu obce vo výške 1.154 EUR. Obec v roku
2017 vynaložila 12.240,25 EUR z vlastných zdrojov na nákup pozemkov.
b) Nákup strojov, prístrojov, zariadení (ekonomická klasifikácia 713)
Jedná sa o investície na nákup strojov, prístrojov, zariadení, ktoré podľa účtovnej jednotky majú
dobu životnosti dlhšiu ako 1 rok, alebo ich obstarávacia cena je vyššia ako 1.700 EUR. Spolu
investície na stroje, prístroje a zariadenia činia 5.436,70 EUR. (drevoštieka 1.627,90 EUR
a kuchynská linka 3.808,80 EUR).
c) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (ekonomická klasifikácia 717)
Položka obsahuje výdavky na obstaranie a montáž vodovodných prípojok k vodovodnému potrubiu
(950,00 EUR), náklady na rekonštrukciu MK a chodníkov, náklady na drobné stavby (stojisko na
kontajnéry, oplotenie malého cintorína), rekonštrukcia priestorov OcÚ pre denný stacionár pre
seniorov.
Celková výška zhodnotenia je vo výške 53.192,94 EUR.

Kapitálové výdavky činia sumu 71.923,89 €.

3.3 Výdavkové finančné operácie6
Rozpočet na rok 2017
11.494,00

Skutočnosť k 31.12.2017
11.138,00

% plnenia
96,90 %

Z rozpočtovaných výdavkov na finančné operácie 11.494,00 EUR boli skutočné výdavky
k 31.12.2017 v sume 11.138,00 EUR, čo predstavuje 96,9 % plnenie. Suma 11.136,00 EUR
bola vynaložená na splátky istín z úverov. V roku 2017 začala obec poskytovať občanom
služby IOMO a z tejto činnosti odviedla 2,00 EUR verejným subjektom, ktoré zabezpečujú túto
službu.

Finančné výdavky činia sumu 11.494,00 €.

6

Zdroj: IS URBIS - Upravený rozpočet za rok 2017, Skutočné čerpanie k 31.12.2017
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4 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA
ROK 2017
4.1 Rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Hospodárenie obce

2016 Záv.účet

Bežné príjmy
Bežné výdavky

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce

+ 53 209,69

+ 47 449,74

83 105,79

5 000,00
71 923,89

13 334,06

Kapitálový rozpočet /prebytok, schodok/

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

98 844,91

165 550,14
118 100,40

152 054,60

Bežný rozpočet /prebytok, schodok/

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Finančné operácie rozdiel

Rozpočet 2017
Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

+ 69 771,73

-

66 923,89

+ 122 981,42

-

19 474,15
5 000,00

-

24 474,15

0,00
+ 122 981,42

216 305,82

47 599,22
11 138,00
+ 36 461,22
218 149,36
201 162,29

+ 18 854,57

+ 16 987,07

0,00
104 126,85
-

104 126,85
235 160,39

0,00

+ 18 854,57

-

5.000,00

+ 11 987,07

Schodok rozpočtu v sume 24.474,15 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 5.000,00 EUR bol v rozpočtovom roku 2017
vysporiadaný:
- z rezervného fondu obce v sume 34.240,25 EUR
- z príjmových finančných operácií v sume 13.356,97 EUR.
Rozdiel z finančných operácií v sume 36.461,22 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 24.474,15 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 11.987,07 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 11.987,07 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 11.987,07 EUR.
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4.2 Stav bankových účtov

názov účtu
VÚB
PRIMA BANKA
VÚB – kamerové systémy
VÚB – Sociálny fond
VÚB – Rezervný fond
spolu bankové účty podľa
výpisov

číslo účtu

kód
banky

16126572 0200
0401112003 5600
3895054459 0200
1766073259 0200
1230016126572 0200

Pokladnica
Bankové úvery
Krátkodobý úver rek.STACIO
dlhodobý úver PRIMA B.
Celkom bankové úvery

90607411 0200
401708 5600

k 31.12.2016
EUR

k 31.12.2017
EUR

8 632,44
9 338,98
0,00
751,46
21 699,74

897,23
9.433,03
6.275,00
462,59
6.314,06

40 422,62

23.381,91

898,97

394,95

0,00
24 817,88
24 817,88

7.643,68
19.405,88
27.049,56

Konečný zostatok analytického účtu 261 01 – Peniaze na ceste – 13,14 €.
Navrhujeme na účet rezervného fondu previesť prebytok vo výške 11.987,07 €7.

7

BaÚ spolu + Pokladnica – Soc.Fond – Rez. Fond – ú 261 – vylučenie z prebytku = Výsledok hospodárenia
23.381,91 + 394,95
- 462,59 - 6.314,06 - 13,14 - 5.000,00
= 11.987,07 EUR
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5 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO
A SOCIÁLNEHO FONDU

5.1 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte č.1230016126572/0200. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

21 699,74

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2016

+ 18 854,57

Úbytky - použitie rezervného fondu

34 240,25

- ostatné úbytky

0,00

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2017

6 314,06

5.2 Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interný predpis obce Šarišské Sokolovce – Tvorba
a zásady čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond 472 01
ZS k 1.1.2017

Suma v EUR
774,07

Prírastky - povinný prídel

+ 316,97

Úbytky - stravovanie

- 521,00

-pitný režim (nealkoholické nápoje)
Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2017

- 80,00
490,04

Tvorba SF z miezd za mesiac 12/2017 je odvedená vo výplatnom termíne v januári 2018. Stav
bankového účtu SF je k 31.12.2017 vo výške 462,59 €.
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6 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017

6.1

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

964 963,28

981 613,23

Neobežný majetok spolu

918 512,33

953 598,81

7 216,80

7 581,56

Dlhodobý hmotný majetok

813 750,12

848 471,84

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

Obežný majetok spolu

46 093,17

27 869,71

105,00

1 043,89

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4 360,20

2 558,99

41 627,97

24 266,83

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

357,78

144,71

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

6.2

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

964 963,28

981 613,23

Vlastné imanie

584 634,09

607 748,96

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

584 634,09

607 748,96

Záväzky

33 667,85

43 522,49

z toho :
Rezervy

720,00

600,00

0,00

5 000,00

780,97

490,04

7 349,00

10 382,89

24 817,88

27 049,56

346 661,34

330 341,78

Výsledok hospodárenia

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- voči zamestnancom zo sociálneho fondu
- ostatné (Spoločný obecný úrad)

27.049,56 EUR
4.321,40 EUR
2.421,19 EUR
2.015,71 EUR
490,04 EUR
1.574,59 EUR

Obec v roku 2017 uzatvorila Zmluvu o úvere s VÚB bankou. Predmetný úver bol prijatý
z dôvodu rekonštrukcie priestorov OcÚ - Denného stacionára pre seniorov. Úver je krátkodobý
s dobou splatnosti do roku 2018, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Výška
prijatého
úveru

Poskytovateľ
úveru

Účel

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2017

Splatnosť

Prima Banka

Dlhodobý

-

Bianco zmenka

19 405,88

r. 2023

VÚB

Projekt
Stacionár pre
seniorov

13.516,00

Bianco zmenka

7 643,68

r. 2018

8 PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM
OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM PODĽA §7 ODS. 4 ZÁKONA
č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

TJ SOKOL – futbalový klub Šarišské
Sokolovce - bežné výdavky na
fungovanie klubu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

4 200,00 EUR

4 200,00 EUR

0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách.
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9 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
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.

9.1

Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým
osobám

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie ani obchodnej spoločnosti.

9.2

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu,
transferu: - bežné výdavky,
kapitálové výd.

MV SR

BV – Register Adries

70,80

70,80

0,00

KÚ

BV - ochrana prírody a krajiny

52,43

52,43

0,00

MV SR

BV – REGOB

185,13

185,13

0,00

MV SR

BV – VOĽBY NRSR

676,53

676,53

0,00

MV SR

BV – Dobrovoľná pož. ochrana

1.400,00

1.400,00

0,00

9.3
Poskytovateľ

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom

Účelové určenie grantu, transferu:bežné výdavky, kapitálové výd.

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

BV – Projekt zamestnanosti zo ŠR
BV – Projekt zamestnanosti z EÚ

MP SR
EÚ

9.4

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Poskytovateľ

281,76
1.596,72

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

281,76
1.596,72

0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Mesto Sabinov – sociálne služby
Mesto Sabinov – stavebný úrad
Mesto Sabinov – životné prostredie

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

330,00
584,11
38,14

Suma použitých
prostriedkov v roku
2017

1 169,68
1 319,02
38,14

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-839,68
-734,91
0,00
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10 NÁVRH UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
11.987,07 EUR na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 11.987,07 EUR.

V Šarišských Sokolovciach, dňa 21.3.2018
Vypracovala: Mgr. Emília Vaľková
Schválil : Ing. Daniel Mikolaj, PhD.
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