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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 roky
2017-2019.
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 a schválený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 a rozpočet na roky
2018 a 2019 bol vzatý na vedomie.

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený
obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením č. 07/2016.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2017 oprava rozpočtu o 10 € - zanikla položka
637023 – kolky
a bola zmena rozpočtu na položku poplatkov 637012.
- druhá zmena zo 31.3.2017 úprava rozpočtu podľa zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov na kamerový systém v obci.
- tretia zmena zo dňa 31.3.2017 úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenie Okr. úradu
Košice z 27.1.2017.
- štvrtá zmena schválená dňa 7.8.2017 uznesením č. 05/2017,
- piata zmena schválená dňa 2.10.2017 na prepokladanú skutočnosť k 31.12.2017
schválená uznesením č.06/2017,
- šiesta zmena zo dňa 3.10.2017 – úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenia Okr.
úradu Košice zo dňa 25.9.2017,
- siedma zmena schválená zo dňa 3.11.2017 – úprava rozpočtu ZŠ podľa
oznámenia Okr. úradu Košice zo dňa 5.10.2017,
- ôsma zmena schválená dňa 20.10.2017 uznesením č. 06/2017,
- deviata zmena rozpočtu z 14.11.2017 oprava podľa kódov zdroja na kap. 0620,
- desiata zmena rozpočtu z 14.11.2017 uznesením č. 05/2017, schválená 7.8.2017,
- jedenásta zmena rozpočtu zo 12.12.2017 schválená uznesením č. 01/2017 dňa
6.3.2017,
- dvanásta zmena rozpočtu z 12.12.2017 schválená uznesením č. 07/2017 dňa
14.12.2017,
- trinásta zmena rozpočtu z 12.12.2017 schválená uznesením č. 07/2017 dňa
14.12.2017,

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

602 816,00

Rozpočet
po zmenách
690 673,00

602 416,00
0,00
400,00
123 230,00

662 022,00
23 515,00
5 136,00
167 559,00

101 510,00
15 720,00
6 000,00

139 589,00
21 970,00
6 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
po zmenách
ObÚ
662 022,00

Skutočnosť k 31.12.2017
665 632,37

% plnenia
100,54

1) Bežné príjmy - daňové príjmy obce:
Rozpočet na rok 2017
231 740,00

Skutočnosť k 31.12.2017
235 934,47

% plnenia
101,81

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 214 934 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 219 090,27 €, čo predstavuje plnenie na 101,93 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 950,28 €, čo je 100,46
% plnenie.
c) Daň za psa - rozpočet bol 370,00 € príjem bol 408,00 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjem bol 5 485,92 € a skutočné
náklady na vývoz a uloženie odpadu boli 6 018,86 €. V tom sú výdavky na vrecia, harmonogramy,
za nálepky, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, vývoz nebezpečného odpadu
a vypracovanie
hlásení o odpade firmou FURA. Obec doplatila na vývoz a uloženie odpadu 532,94 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy obce:
Rozpočet na rok 2017
8 654,00

Skutočnosť k 31.12.2017
7 739,91

% plnenia
89,43

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Z vlastníctva majetku – z prenájmu nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 4 846,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 006,87 €, čo je 86,65 % Bol
to príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b/Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 808,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 733,04 €, čo je plnenie
schváleného rozpočtu na 110,87 €. Ostatné príjmy boli správne poplatky za osvedčovanie podpisov,
opisov a správne poplatky v stavebnom konaní. V tom je aj cintorínsky poplatok v čiastke 335,98€,
poplatky za strávne lístky zamestnancov 653,24 €, Nafta- na záber dobývacieho priestoru 1 550,81€.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet po úpravách na
rok 2017
12 560,00

Skutočnosť k 31.12.2017
12 644,98

% plnenia
100,68

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
V tom sú príjmy z dobropisov 757,63 €, vlastné príjmy zo školských zariadení 9 176,19 €, vrátené
prostriedky zo 2 711,16 €. Tieto prostriedky boli na prenesený výkon štátnej správy vrátené základnej
škole.

Obec prijala nasledovné dotácie:
P.č. Poskytovateľ
1.

Okresný úrad

2.
3.
4.
5.
6.
7.

MF SR
MV SR

8.
9.
10.

Krajský školský úrad
ÚPSV a R
MŽP SR
ÚPSV a R
Okresný úrad
MŽP
Spolu:

Suma
Účel
v EUR
221,47 Dotácia na evidenciu obyvateľov
a register adries
808,55 Dotácia na voľby
1 400,00 Pre hasičov
770,00 Sponzorské na Deň Novešanov
394 300,40 Školstvo
1 144,50 Školské potreby pre deti v HN
4 491,94 Dotácia na úpravu ver. priestranstva pri
obecnom úrade
5 921,12 Refundácia výdavkov na aktiv. činnosť
30,00 Dotácia na skladníka CO
73,00 Dotácia na prenesený výkon št.správy
409 288,28

Uvedené dotácie boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie tvorili 58,93 %
všetkých príjmov obce, aj keď ich najväčšia časť bola dotácia na PVŠS pre ZŠ.

4) Kapitálové príjmy:
Upravený rozpočet na rok
2017
23 515,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

23 516,00

100,00

Textová časť – kapitálové príjmy:
Tento príjem bol za odpredaj časti kanalizácie 18 516,00 €, a z dotácie v čiastke 5 000,00 € na
kamerový bezpečnostný systém v obci.

5) Príjmové finančné operácie:
Upravený rozpočet na rok
2017
5 136,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 337,64

103,93

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Skutočnosť bola z prevodu sociálneho fondu v čiastke 337,64,00 € a z prevodu úveru
5 000,00na financovanie.

v čiastke

6) Príjmy ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2017
5 700,00

Skutočnosť k 31.12.2017
20 042,81

% plnenia
351,63

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola – vlastné príjmy školy – 19 038,63 € v tom sú poplatky za školné a poplatky za
školskú družinu a príjmové finančné operácie 1004,18 €.

Kapitálové príjmy : ZŠ s MŠ kapitálové príjmy nemala.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
1004,18

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
po zmenách
167 559,00
1) Bežné výdavky :
Rozpočet 2017 po zmenách
139 589,00

Skutočnosť k 31.12.2017
180 516,23
Skutočnosť k 31.12.2017
140 549,63

% plnenia
107,73

% plnenia
100,69

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky na správu obecného
úradu -mzdy, odvody, energie, telef.
poplatky, materiálové výdavky,
opravy, poistné, stravovanie
zamestnancov, dohody o vykonaní
práce,
Hlavný kontrolór obce-mzda
a odvody
Náklady na voľby do NR SR a
evidenciu obyvateľov
Likvidácia odpadkov
Kosenie /PHM, silon, náhradné diely
na opravy,opravy/
Kanalizácia-finančné vysporiadaniaTušice, ČOV-el.energia a voda
OŠK –príspevok
Žiadosť na NFP-viacúčelové ihrisko
Aktivačná činnosť-mzda, odvody,
materiálové výdavky,splátky
krovinorez,miešačka,pr.odevy,stravné
lístky AČ
Miestne komunikácie
Úroky z úveru a ostatné poplatky
Kultúra – energie, náklady na Deň
Novešanov, úcta k starším opravy
Cintorín- energia a voda v DS, tlač
dokumentov k projektu rekonštrukcie
Verejné osvetlenie -energia a opravy
Príspevky a náklady obce –školstvo
Mikuláš a poistenie budovy
Hmotná núdza - stravovanie v ŠJ
Ochrana pred požiarmi
Spolu OBU
Výdavky ZŠ s MŠ, ŠKD a ŠJ
Výdavky OBU a ZŠ s MŠ spolu

Upravený rozpočet
92 643,00

Skutočnosť
K 31.12.2017
95 494,46

1400,00

1390,78

99,34/

966,00

889,90

92,12

6 000,00
804,00

6 018,86
791,72

100,31
98,47

7 156,00

7 154,4

99,97

320,00
0,00
14 626,00

320,00
600,00
12 388,96

100,00

400,00
3 127,00
4 892,00

315,12
3 609,73
4 564,28

78,78
115,44
93,30

920,00

958,85

104,22

1 600,00

1560,00

97,50

457,00

366,16

80,12

1215,00
3063,00
139589,00
476957,00
616546,00

1088,85
3 037,56
140 549,63
524356,24
667905,87

89,61
99,17
100,69
109,94
108,33

% plnenia
103,08

84,71

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ zamestnanie na AČ. Rozpočet na mzdy, platy bol
51 241,00 € a čerpanie bolo 51 418,01 € na 100,34%.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 19 527,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 17 854,90 € čo je
91,43 % čerpanie.

b) Tovary a služby
Z upraveného rozpočtu v čiastke 60 482,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 62 584,9, čo je
103,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba, telefónne poplatky, čistiace prostriedky, poistenie majetku, modernizácia výpočtovej techniky,
dohody o vykonaní práce, vypracovanie podkladov na realizáciu – DS-stavebné úpravy objektu, KDspevnené plochy a terénne úpravy a na zníženie energetickej náročnosti MŠ a pod.

c) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3127,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3609,73 € čo
predstavuje 115,44%. Boli to výdavky úroky z úveru, záväzkovej provízie k úveru a poplatky
spojené s úverom.

2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2017
21 970,00

Skutočnosť k 31.12.2017
23 966,60

v tom :
Funkčná klasifikácia

% plnenia
109,09

Upravený
rozpočet
15 720,00

Skutočnosť
K 31.12.2017
15 720,60

Kamerový systém z dotácie
Kamerový systém –spolufinancovanie

5 000,00
1 250,00

5 000,00
1 252,00

100,00
100,16

Projektové dokumentácie na DS,
multif. ihrisko, splátky chladničky KD

0,00

1994,00

0,00

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
-

% plnenia
100,00

Doplatok

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
6 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
16 000,00

% plnenia
266,67

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bola splátená čiastka
16 000,00€.

4) Výdavky ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD v Tušickej Novej Vsi
Bežné výdavky :
Upravený rozpočet
na rok 2017
476 957,00

Skutočnosť k 31.12.2017
526 421,04

% plnenia
109,94

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou zahrňujú základnú školu
s materskou školou , financovanie školského klubu detí a školskej jedálne. Schválený rozpočet na
bežné výdavky bol 461 522,00€. Obecné zastupiteľstvo schválilo z bežných príjmov vyčleniť čiastku
2064,80 € na kapitálové výdavky – na nákup umývačky riadu.
Financovanie prevádzky je zabezpečenie od zriaďovateľa na originálne kompetencie a zo štátneho
rozpočtu formou dotácie na prenesené kompetencie.

Kapitálové výdavky: ZŠ nemala kapitálové výdavky rozpočtované. Po schválení na obecnom
zastupiteľtve v Tušickej Novej Vsi bolo povolené z bežných príjmov použiť čiastku 2 064,80 na
nákup umyvačky riadku do ŠJ pri MŠ v Tušickej Novej Vsi.

Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.201
2 064,80

% plnenia
0

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) 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
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce spolu so ZŠ s MŠ aj s finančnými operáciami

Skutočnosť k 31.12.2017

684 671,00
665 632,37
19 038,63
664 905,87
140 549,63
524 356,24
19 765,13
23 516,00
23 516,00
0

26 031,4
23 966,60
2 064,80

-2 515,40
17 249,73
17 249,73
0
6 341,82
16 000,00
-9 658,18
714 528,82
706 937,27
7 591,55

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 17 249,73 € 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.
Z prebytku hospodárenia boli vyňaté mzdové náklady – mzda, odvody do zdravotnej
a sociálnej poisťovne a odvod dane zo mzdy za 12/2017, ktoré bude v 1/2018 v celkovej
čiastke – 4996,55 €, odvod zrážok zo mzdy 39.- €, úhrada faktúr za rok 2017, ktoré boli
predpísané k 31.12.2017 ale uhradené v roku 2018 v čiastke 32971,07 €.
Po tomto vyňatí nákladov z prebytku hospodárenia v čiastke 17 249,73 € je prebytok
hospodárenia 0.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond sa vedie
v analytickej evidencii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Za rok 2011 bola tvorba rezervného fondu 4000,23 €. V roku 2012 bola z týchto prostriedkov
urobená oprava a údržba budovy obecného úradu. Za rok 2012 bol prebytok hospodárenia
2203,00 €.
Fond rezervný
Počiatočný stav / prebytok za rok 2012/
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2013
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2013
Tvorba rezervného fondu k 31.12.2014
Tvorba rezervného fondu k 31.12.2015
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
2203,00
2262,08
0,00
4465,08
0,00
0,00
4465,08

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo vykrylo schodok
hospodárenia k 31.12.2016 čiastkou 4 465,08 € – teda zostatkom rezervného fondu.
Po úprave prebytku hospodárenia k 31.12.2017 nie je tvorba rezervného fondu za rok
2017. Vzhľadom na horeuvedené zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 je 0.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
530,91
Prírastky - povinný prídel –1,25 %
565,87
Úbytky - závodné stravovanie
417,64
KZ k 31.12.2017
679,14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017
863341,36
831417,63

KZ k 31.12.2017
915848,39
838800,72

34202,38
797215,25
0,00
31 329,92

36670,34
802130,38
0,00
76 959,23

21 981,40
0,00
632,38
8 716,14
593,81

33 673,51
0,00
36 513,62
6 550,10
88,44

ZS k 1.1.2017
863 341,36
223 159,55

KZ k 31.12.2017
915 848,39
276 923,30

0,00
223 159,55
154 003,04

0,00
276923,30
153683,67

0,00
1 478,83

0,00
116,20

530,91
27 628,41
124 364,89
486 178,77

679,14
39523,44
113364,89
485241,42

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám – úver
113 364,89 €
- voči dodávateľom
32 971,07 €
- voči poisťovňam –odvody
1804,02 €
- voči zamestnancom
2879,65 €
- daň zo mzdy
312,88 €
- zostatok účtu 357 – dotácie
116,20 €
nevyčerpané k 31.12.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ----------------------------------------------Spolu:
151448,71 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------–

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 neposkytla žiadne dotácie vzhľadom na záväzky obce voči banke na úvere.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
Obec má zriadenú ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi s právnou subjektivitou.
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO a dotácia zo št. rozpočtu
Prostriedky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

zriaďovateľa
dotácia zo št. rozpočtu
vlastné

114 440,11
394 300,40
19 038,63

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

114 440,11
392 843,18
19 038,63

Rozdiel - vrátenie
0,00
1457,22 dopravné
0,00

Finančné prostriedky vo výške 1457,22 € boli rozpočtovej organizácií vrátené v januári 2018.
Vypracovala: Jurková

Predkladá: starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská

V Tušickej Novej Vsi, jún 2018
10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

Prílohy: Individuálna účtovná závierka_ Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

