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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec 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 Somotor 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 15.12.2016 uznesením č.248/2016.
Zmeny rozpočtu :
- prvá zmena schválená dňa 27.06.2017 uznesením č. 307/2017,RO 3/2017
- druhá zmena schválená dňa 03.08.2017 uznesením č.322/2017-zapojenie Rezervného
fondu RO 4/2017
- úpravy rozpočtovým opatrením č.1,2,5,6,7/2017 v zmysle nariadení o úpravách v
rozpočtových organizáciách

Rozpočet obce k 31.12.2017 /vrátane RO/

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Schválený
rozpočet
1.122.581,90

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1.090.703,24

909.303,00
200.678,90
12.600,00
0,00
1.061.683,64

989.591,37
84.178,90
27.889,10
2.543,87
1.075.995,24

362.006,00
201.000,00
29.018,64
321.500,00
148.159,00

396.655,72
97.592,09
29.018,64
405.068,39
147.660,40

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1.112.451,95

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1.088.159,37

97,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.122.581,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1.088.159,37 EUR, čo predstavuje 96,93 % plnenie.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1.000.383,95

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

989.591,37

98,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 909.303,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
989.591,37 EUR, čo predstavuje 108,83 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
390.531,15

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

390.531,15

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 349.445,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 390.531,15 EUR, čo predstavuje
plnenie na 111,76 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21.865,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26.663,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 121,95 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18.024,28 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 8.205,13 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 434,46 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 22.513,73 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4.150,14
EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 24.964,01 EUR.
Daň za psa 777,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 89,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 93,68 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11.001,56 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
53.915,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

49.305,78

91,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 25.425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23.497,53 EUR, čo
je 92,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
6.720,83 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume16.776,70 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 27.365,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 25.808,25 EUR, čo
je 94,31 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
12.952,21

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8.045,56

62,12

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8.045,56 EUR, čo predstavuje 160,91 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 469.273,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
503.127,95 EUR, čo predstavuje 107,21 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
JUDr.Szabó Dušan,EKO Agrár
Enviro.fond
MV SR
MVSR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR

Suma v EUR
200,29.968,89
2.233,86
3.068,31
612,76
10.337,70
452.169,10
279,45

Účel
Tradičné dni obce
Sanácia nezákonne umiestn.odpadu
Voľby
Matrika
RegoB, Hlásenie pobytu
Strava pre HN a školské potreby
Normatív a nenormatív pre ZŠ
Úsek dopravy,Životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
84.178,90

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

84.178,90

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 84.178,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 84.178,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 678,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 678,90 EUR, čo je
100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 678,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 678.90 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 84.178,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 84.178,90 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
MF SR

Suma v EUR
70.000,00
13.500,00

Účel
Kanalizácia 2.etapa
Rek. chodníka,časť obce Véč

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
27.889,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

27.889,10

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 27.889,10 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 27.889,10 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
V roku 2017 bol prijatý transfer v sume 13.500,00 EUR od Ministerstva financií na
Rekonštrukciu miestnych chodníkov v časti obce Véč, ulica Lipová. Zostatok príjmových
finančných operácií v sume 13.500 EUR tvorí zostatok prostriedkov na BÚ z tejto dotácie,
nakoľko čerpanie sa uskutoční v súlade s podmienkami pridelenia dotácie do konca roka 2019.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 322/2017 zo dňa 3.08.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 4.164,27 EUR. V skutočnosti rezervný fond nebol použitý v plnej
výške.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2.543,87

Skutočnosť k 31.12.2017
2.543,87

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.543,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2.543,87 EUR. Nakoľko RO nemôžu mať vlastné príjmy, len príjmy cez zriaďovateľa, je nutné
zahrnúť výsledok ročného zúčtovania zdravotných poisťovní do príjmov RO.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základné školy
2.543,87 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0,00

Zriadené organizácie nerozpočtovali kapitálové príjmy.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Výdavky rozpočtových organizácií
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
552.728,79

Skutočnosť k 31.12.2017
552.728,79

% čerpania
100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 561.728,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 552.728,79 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
419.147,20

Skutočnosť k 31.12.2017
396.655,72

% čerpania
94,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 419.147,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 396.655,72 EUR, čo predstavuje 94,63 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 145.193,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
144.614,12 EUR, čo je 99,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov /ZŠ/.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56.450,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
55.338,76 EUR, čo je 98,03 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 155.968,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
142.976,50 EUR, čo je 91,67 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky strediska OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom,poplatky a odvody a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5.003,14EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 3.657,86 EUR.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 29.018,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 29.018,64 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
97.592,09

Skutočnosť k 31.12.2017
97.592,09

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 97.592,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 97.592,09 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kanalizácia 2.etapa
Z rozpočtovaných 73.684,22 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 73.684,22, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia miestnych chodníkov, ulica Nová
Z rozpočtovaných 13.855,78 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13.855,78
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Kapitálové výdavky vo výške 10.052,09 EUR predstavujú čerpanie zostatku úveru a
výdavkov na financovanie projektovej dokumentácie k výstavbe 6BJ ŠFRB II.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
29.018,64

Skutočnosť k 31.12.2017
29.018,64

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29.018,64 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 29.018,64 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29.018,64 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29.018,64 EUR, čo predstavuje
100 % čerpanie .
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
552.728,79

Skutočnosť k 31.12.2017
552.728,79

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 552.728,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 552.728,79 EUR čo predstavuje 100 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
552.728,79 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% čerpania
0,00

Základné školy nerozpočtovali kapitálové výdavky na rok 2017.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

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
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
990.893,43
989.591,37
2.543,87

949.384,51
396.655,72
552.728,79

+41.508,92
84.178,90
84.178,90
0,00

97.592,09
97.592,09
0,00

-13.413,19
+28.095,73
+28.095,73
27.889,10
29.018,64

-1.129,54
1.088.159,37
1.075.995,24
+28.095,73
27.076,64
1.019,09

Prebytok rozpočtu v sume 28.095,73 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 27.076,64 EUR navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu

1.019,09 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
1.019,09 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
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.322/2017 zo dňa 3.8.2017
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2.115,82
2.048,45
0,00
0,00
3.628,45

535,82

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Prostriedky sociálneho
fondu obec vedie na osobitnom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1 832,48
1 921,61
875,35
2 878,74

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky - použitie fondu :
2.
na opravu ....
3.
na opravu ....
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1.024,14
743,60

1.767,74

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKT ÍVA

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

KZ k 31.12.2017 v EUR

ZS k 1.1.2017 v EUR

2.336.557,87

2.282.412,28

1.995.132,34
341.425,53
118.130,21

1.940.986,75
341.425,53
109.297,05

67.209,20
50.901,01

67.176,04
42.101,01

20,00
283,18

20,00
430,83

PA S Í V A

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

1.717.922,42

1.729.033,61

2.115,82
1.715.806,60
245.494,59

0,00
1.729.033,61
236.179,51

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

13.691,02
177.871,95
24.931,62
29.000,00
428.723,15

27.076,64
171.121,08
23.391,79
14.590,00
489.758,14

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

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

5.248,85
9.455,83
6.714,58
1.778,03
27.076,64
14.590,00
168.242,34
2.878,74
236.179,51

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

5.248,85
9.455,83
6.714,58
1.778,03
57.076,64
14.590,00
168.242,34
2.878,74
236.179,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

VÚB
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Rekonštruk.
Výstavba

35.000,255.593,2

14.400,00
7.797,13

399,23
6.821,51

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

14.590,0
168.242,3

r. 2018
r. 2040

Rok

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na Rekonštrukciu budovy OÚ a Kultúrneho domu.
Úver je strednodobý s dobou splatnosti do r. 2018, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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
b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov /VÚB/
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

14.590,00 EUR
168.242,34 EUR

182.832,34 EUR
168.242,34 EUR

14.590,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

14.590,00

944.416,28

1,54%

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

Suma splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

14.400,00

944.416,28

1,52%

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. 3/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-2-

OŠK Somotor/bežné výdavky
OKST Somotor/bežné výdavky
SČK, miestny spolok Somotort/bežné výd.
Viktória Ranč,Somotor /Ródeo
ZšVJS Somotor/bežné výd. -Put.poh.,MDD
ZšVJM Somotor/bežné výd.-MDD,Šport.akc.
Rímsko.kat.farský úrad/bežné výdavky
Rímsko.kat.farský úrad/bežné výdavky
Grécko-katolícky farský úrad/bežné výdavky
Reformovaná kresť.cirkev/bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4.150,00
2.000,00
200,00
1.000,00
456,00
358,00
350,00
350,00
350,00
350,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

4.150,00
2.000,00
200,00
1.000,00
456,00
358,00
350,00
350,00
350,00
350,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012
o dotáciách.

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

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.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Zš VJS,Somotor
Zš VJM,Somotor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

67.959,05
12.150,67

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

67.959,05
12.150,67

0,00
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nie je zakladateľom ďalších právnických osôb.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MDVaRR
MV SR
MV SR
MF SR

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

Matrika
Rego B
Register adries
Voľby
Úsek dopravy
Ochrana prírody,vzdušia,vodnej správy
Ochrana životného prostredia
Rekonštrukcia chodníka/kapitál.výd.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

3068,31
492,36
120,40
2219,91
64,45
121,00
139,00
13.500,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

3068,31
492,36
120,40
2219,91
64,45
121,00
139,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

0
0
0
0
0
0
0
13.500,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Fond

Environmentálny fond
Environmentálny fond

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

70.000,00
29.968,89

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

70.000,00
29.968,89

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nemá nevysporiadané záväzky voči rozpočtom iných obcí.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nemá nevysporiadané záväzky voči rozpočtom VÚC

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

Obec Somotor nezostavuje rozpočet podľa programovej štruktúry na základe rozhodnutia
Obecného zastupiteľstva, uznesenie č.389/2014 zo dňa 19.05.2014 neuplatňovaním
programového rozpočtu pre obce do 2000 obyvateľov v zmysle Zákona č.426/2013, ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon č. 583/2004 s účinnosťou od 1.01.2014.

