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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 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 12. 12. 2016 uznesením č. 74/2016. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 27. 04. 2017 uznesením č. 100/2017, 

- druhá zmena schválená dňa 20. 07. 2017 uznesením č. 117/2017, 

- tretia zmena  schválená dňa 18. 10. 2017 uznesením č. 133/2017, 

- štvrtá zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 142/2017, 

- piata zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu dňa 14. 12. 2017. 

 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2017  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 258 310,00 271 015,00 

z toho :   

Bežné príjmy 220 310,00 233 015,00 

Kapitálové príjmy 1 000,00 1 000,00 

Finančné príjmy 37 000,00 37 000,00 

Výdavky celkom 258 140,00 267 790,00 

z toho :   

Bežné výdavky 196 140,00 207 265,00 

Kapitálové výdavky 55 500,00 55 830,00 

Finančné výdavky 6 500,00 4 695,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 170,00 3 225,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

271 015,00 256 360,92 94,59 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 271 015,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

256 360,92 EUR, čo predstavuje  94,59 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

233 015,00 226 360,92 97,14 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 233 015,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 

226 360,92 EUR, čo predstavuje 97,14 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

187 050,00 203 029,29 108,54 

 

aa) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 170 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 

12. 2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 186 530,63 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 109,72 %.  

 

ab) Daň z nehnuteľností 

 

Z rozpočtovaných 6 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 5 967,88 EUR, čo 

je 86,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 896,27 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 4 071,61 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  5 967,88 EUR, z toho za 

nedoplatky z minulých rokov 70,86 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 1 155,50  EUR. 

 

ac) Daň za psa  

 

Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 810,00 EUR, čo je 

101,25 % plnenie. Za rozpočtovaný rok bolo zinkasovaných 810,00 EUR, z toho za nedoplatky 

z minulých rokov bolo zinkasovaných 30,00 EUR. K 31. 12. 2017 obec eviduje pohľadávky na 

dani za psa vo výške 120,00 EUR. 

 

ad) Daň za ubytovanie 

 

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 414,20 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 59,17 %. 
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ae) Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % plnenie. 

 

af) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
 

Z rozpočtovaných 8 600,00 EUR bol skutočný príjem z poplatkov za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vo výške 9 306,58 EUR, čo predstavuje 108,22 % plnenie. Za rozpočtový rok 

bolo zaplatených 9 306,58 EUR od občanov obce Stráža, z toho za nedoplatky z minulých rokov 

bolo prijatých 360,05 EUR. K 31. 12. 2017 obec Stráža eviduje pohľadávky za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad v celkovej výške 1 044,15 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

21 060,00 5 568,35 26,44 

 

ba) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

Z rozpočtovaných 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 190,00 EUR, čo je 

25,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 190,00 EUR. 

 

bb) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 20 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 5 369,23 EUR, čo 

predstavuje 26,45 % plnenie a z rozpočtovaných príjmov z účtov finančného hospodárenia 20,00 

EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v hodnote 9,12  EUR, čo predstavuje 45,60 % plnenie.  

 

 

c)  iné nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

790,00 788,99 99,87 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 790,00 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 

vo výške 788,99 EUR, čo predstavuje 99,87 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli 

rozpočtované príjmy z vratiek.  
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d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

24 115,00 16 974,29 70,39 

 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 24 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo 

výške 16 974,29 EUR, čo predstavuje 70,39 % plnenie. 

Obec prijala transfery a granty: 

- zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, 

rozpočtovaných bolo 7 000,00 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 4 384,76 EUR, čo 

predstavuje 62,64 % plnenie, 

- zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, rozpočtovaných bolo 

5 000,00 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 418,54 EUR, čo predstavuje 28,37 % 

plnenie, 

- z Európskeho sociálneho fondu v spolufinancovaní so ŠR, rozpočtovaných bolo 8 615,00 

EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 8 271,15 EUR, čo predstavuje 96,00 % plnenie, 

- granty, ktoré boli rozpočtované vo výške 3 500,00 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 

2 899,84 EUR, čo predstavuje 82,85 % plnenie. 

 

Poskytovateľ   Suma 

v EUR 

Účel  

MDVaRR SR    29,12 Špeciálne komunikácie 

MDVaRR SR  626,82 Stavebný poriadok a bývanie 

Okresný úrad Žilina   1 304,00 Predškolská výchova a vzdelávanie 

Okresný úrad Žilina      222,42 REGOB 

Okresný úrad Žilina    62,99 Ochrana prírody a krajiny 

ÚPSVaR Žilina  196,00 Strava detí v HN MŠ 

ÚPSVaR Žilina  282,24 PnD 

ÚPSVaR Žilina   2 573,40 Dávky v hmotnej núdzi 

Okresný úrad Žilina 448,31 Voľby do VÚC 

ÚPSVaR Žilina   6 289,96 Transfer §50 j 

Európsky soc. fond + ŠR 

(ÚPSVaR Žilina) 

  1 981,19 Chránená dielňa 

Nadácia spoločne pre región   2 899,97 MŠ-podpora a rozvoj telesnej kultúry 

a podpora vzdelávania 

Okresný úrad Žilina        58,00 Transfer na register adries 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy 
  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

1 000,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.  
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a) Príjem z predaja pozemkov  

 

Z rozpočtovaných  1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % plnenie. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie: 
  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

37 000,00 30 000,00 81,08 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 37 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 

2017 v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje  81,08 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2017 zo dňa 13. 02. 2017 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 33 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 30 000,00 EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % čerpania 

267 790,00 225 787,51 84,32 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 267 790,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 

v sume 225 787,51 EUR, čo predstavuje  84,32 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky 
 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % čerpania 

207 265,00            176 971,94                       85,38 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 207 265,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 

v sume 176 971,94 EUR, čo predstavuje  85,38 % čerpanie.  

 

Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov:                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Schválený rozpočet 

na rok 2017 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k  

31. 12. 2017 

% čerpania 

Plánovanie, manažment, kontrola    4 700,00 4 471,80 95,14 % 

Služby občanom       900,00   317,04 35,23 % 

Bezpečnosť       335,00     60,00 17,91 % 

Odpadové hospodárstvo  10 700,00    9 892,64 92,45 % 

Komunikácie    3 300,00    775,52 23,50 % 

Vzdelávanie             60 020,00  55 928,86 93,18 % 

Šport  10 495,00    9 649,30 91,94 % 

Kultúra    4 280,00 2 011,06 46,99 % 

Prostredie pre život   18 340,00   15 315,44  83,51 % 

Vnútorná a podporná činnosť 

správy obce 

       

           84 955,00 

   

  75 178,03 

 

88,49 % 

Sociálne služby              9 240,00     3 372,25 36,50 % 

Spolu          207 265,00  176 971,94 85,38 % 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

Z rozpočtovaných 82 220,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 78 518,22 

EUR, čo je 95,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, školstva, 

chránenej dielne, verejného osvetlenia, správa a údržba zelene, CO a poslancov OZ.   

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných  30 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 28 743,66 

EUR, čo je 93,54 % čerpanie. Ide o poistné do VšZP a iných zdravotných poisťovní, do SP, DDS 

a tiež povinné prídely zamestnancov do SF. 
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c) Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných 72 855,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 51 684,56 EUR, 

čo je 70,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, MŠ, TJ. Patria sem cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných 19 960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 17 441,30 EUR, 

čo predstavuje 87,38 % čerpanie. Ide o bežné transfery subjektom VS, mzdové prostriedky 

zamestnancov chránenej dielne správy o ŽP a ochranu zelene, transfery súvisiace s voľbami do 

VÚC, transfery na dávky a stravovanie v hmotnej núdzi a transfery na výchovu a vzdelávanie 

detí v MŠ. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných  1 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 584,20 EUR, 

čo predstavuje 38,95 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky 
  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % čerpania 

55 830,00 45 786,45 82,01 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 55 830,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2017 

v sume 45 786,45 EUR, čo predstavuje  82,01 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov:                                                                                              

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Plánovanie, manažment, kontrola    

Služby občanom   1 310,00   1 310,00 100,00 % 

Bezpečnosť    

Odpadové hospodárstvo    

Komunikácie  50 800,00  40 792,45    80,30 % 

Vzdelávanie     

Šport       720,00       720,00  100,00 % 

Kultúra    

Prostredie pre život     3 000,00    2 964,00        98,80 % 

Vnútorná a podporná činnosť správy 

obce 

   

Sociálne služby    

Spolu 55 830,00  45 786,45      82,01 % 
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Služby občanom 

V programe SLUŽBY OBČANOM ide o nasledovné investičné akcie : 

-  obstaranie pozemkov pod obecný cintorín v hodnote 1 310,00 EUR, pričom rozpočtovaná 

hodnota na investičné akcie v programe SLUŽBY OBČANOM bola 1 310,00 EUR, čo 

predstavuje celkové plnenie na 100,00 %. 

 

b) Komunikácie 

V programe KOMUNIKÁCIE ide o nasledovné investičné akcie : 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráža v celkovej hodnote 40 792,45 EUR, 

pričom rozpočtovaná hodnota na investičné akcie v programe KOMUNIKÁCIE bola 50 

800,00 EUR, čo predstavuje celkové plnenie na 80,30 %. 

 

c)  Šport 

V programe ŠPORT ide o nasledovné investičné akcie : 

- vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 720,00 EUR, pričom rozpočtovaná 

hodnota na investičné akcie v programe ŠPORT bola 720,00 EUR, čo predstavuje celkové 

plnenie na 100,00 %. 

 

d)  Prostredie pre život 

V programe PROSTREDIE PRE ŽIVOT ide o nasledovné investičné akcie : 

- obstaranie outdoorových fitness prvkov v hodnote 2 964,00 EUR, pričom rozpočtovaná 

suma bola vo výške 3 000,00 EUR, čo predstavuje 98,80 % plnenie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie 
  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % čerpania 

4 695,00 3 029,12 64,52 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 695,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31. 

12. 2017 v sume 3 029,12 EUR, čo predstavuje  64,52 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 695,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatého dlhodobého úveru bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 3 029,12 EUR, čo 

predstavuje 64,52 %.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 226 360,92 

z toho : bežné príjmy obce  226 360,92 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 176 971,94 

z toho : bežné výdavky  obce  176 971,94 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 49 388,98 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 45 786,45 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  45 786,45 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -45 786,45 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 602,53 

Vylúčenie z prebytku    2 899,84  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    702,69   

Príjmové finančné operácie  30 000,00 

Výdavkové finančné operácie 3 029,12 

Rozdiel finančných operácií 26 970,88 
PRÍJMY SPOLU   256 360,92 

VÝDAVKY SPOLU 225 787,51 

Hospodárenie obce  30 573,41 
Vylúčenie z prebytku   2 899,84   
Upravené hospodárenie obce    27 673,57   

 

Prebytok rozpočtu v sume 3 602,53 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  od 

subjektov mimo VS    v sume  2 899,84  EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 702,69  EUR  
 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume  26 970,88  EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 26 970,88 EUR  
 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácie Spoločne pre región 

podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume 2 899,84 EUR 
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Obec má k 31. 12. 2017 voľných disponibilných finančných prostriedkov v celkovej výške 

12 602,92 € 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

9 703,08 EUR (12 602,92 EUR – 2 899,84 EUR).   

 

 

4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  17 270,27 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

34 174,27 

                - dotvorenie RF (minulé roky)  17 970,49 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 83/2017 zo dňa 13. 02. 2017 na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie      

 

 

30 000,00 

KZ k 31.12.2017 39 415,03 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  78,75  

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %                                                725,00  

Úbytky   - regeneráciu PS, dopravu               644,92   

KZ k 31.12.2017 158,83 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  01. 01. 2017  v EUR KZ  k  31. 12. 2017 v EUR 

Majetok spolu 833 781,96 860 463,75 

Neobežný majetok spolu 780 023,07 804 522,43 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok            0,00            0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 673 416,79 697 916,15 
Dlhodobý finančný majetok 106 606,28 106 606,28 

Obežný majetok spolu   53 672,38   55 913,82 
z toho :   
Zásoby            0,00             0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS            0,00             0,00 
Dlhodobé pohľadávky        882,36             0,00 
Krátkodobé pohľadávky      1 277,84      3 737,04 
Finančné účty    51 512,18    52 176,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.            0,00             0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.            0,00             0,00 

Časové rozlíšenie           86,51           27,50 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  01. 01. 2017 v EUR KZ  k  31. 12. 2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 833 781,96 860 463,75 

Vlastné imanie  434 091,15 479 127,13 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely             0,00            0,00 
Fondy            0,00            0,00 
Výsledok hospodárenia  434 091,15 479 127,13 

Záväzky  36 293,03  32 282,32 
z toho :   
Rezervy       900,00       900,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS          0,00          0,00 
Dlhodobé záväzky      146,58      207,50 
Krátkodobé záväzky 12 665,48 11 622,97 
Bankové úvery a výpomoci 22 580,97 19 551,85 

Časové rozlíšenie              363 397,78              349 054,30 
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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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 037,44 1 037,44 0,00 

- zamestnancom 4 204,29 4 204,29 0,00 

- poisťovniam  2 805,21 2 805,21 0,00 

- daňovému úradu 645,12 645,12 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 19 551,85 19 551,85 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 4 038,41 4 038,41 0,00 

Záväzky spolu k 31. 12. 2017 32 282,32 32 282,32 0,00 

 

 

Stav úverov k 31. 12. 2017  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2017 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2017 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31. 12. 2017 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Financovanie 

investičných 

potrieb obce, 

refinancovanie 

záväzkov 

z investičnej 

činnosti, 

refinancovanie 

úverov 

a financovanie 

časového 

nesúladu medzi 

príjmami 

a výdavkami 

bežného 

rozpočtu 

40 000,00 3 029,12 584,20 19 551,85 r. 2024 

 

Obec Stráža v roku 2017 splácala dlhodobý úver z Prima banky Slovensko. Výška prijatého 

úveru bola 40 000,00 EUR, k 31. 12. 2017 je zostatková hodnota nesplateného úveru vo výške 

19 551,85 EUR.  

 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Obec  Stráža nie je zriaďovateľom žiadnych 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. 2/2011 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Žiadateľ dotácie: TJ STRÁŽA 

Účelové určenie dotácie: podpora činnosti 

futbalového klubu TJ Stráža v roku 2017 

- bežné výdavky na štartovné do súťaže 

v jednotlivých kategóriách, poplatky SFZ a za 

činnosť rozhodcov, materiál (kopačky, dresy, 

lopty, šport. súpravy, športové pomôcky, 

vetrovky), doprava športovcov, materiál 

a údržba športového areálu 

 

 

 

 

3 000,00 

 

 

 

 

3 000,00 

 

 

 

 

0,00 

 

K 31. 12. 2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2011 

o dotáciách. 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec Stráža nepodniká na základe živnostenského oprávnenia ani žiadneho iného oprávnenia. 

 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec Stráža nemá zriadené a založené právnické osoby. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová 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 

 
 

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: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

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 - 
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- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

    

 

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 - 

    

    

    

    

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MDVaRR 

SR 

Špeciálne komunikácie - BV 29,12        29,12 0,00 

MDVaRR 

SR 

Stavebný poriadok a bývanie - BV 

 

626,82 626,82 0,00 

Okresný 

úrad Žilina 

Predškolská výchova a vzdelávanie 

- BV 

1 304,74 1 304,74 0,00 

Okresný 

úrad Žilina 

REGOB - BV 222,42 222,42 0,00 

Okresný 

úrad Žilina 

Ochrana prírody a krajiny - BV 62,99 62,99 0,00 

Okresný 

úrad Žilina 

Voľby do VÚC - BV 

 

448,31 448,31 0,00 

ÚPSVaR 

Žilina 

Strava detí v HN MŠ – BV 196,00 196,00 0,00 

ÚPSVaR 

Žilina 
Dávky v hmotnej núdzi – BV 2 573,40 2 573,40 0,00 

 

ÚPSVaR 

Žilina 

 

PnD - BV 

 

282,24 

 

282,24 

 

0,00 

ÚPSVaR 

Žilina 

(ESF+ŠR) 

Chránená dielňa – BV 1 981,19 1 981,19 0,00 

Okresný 

úrad Žilina 
Transfer na register adries 58,00 58,00 0,00 
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ÚPSVaR 

Žilina 
Transfer §50j 6 289,96 6 289,96 0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Stráža neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

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  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa 

k plneniu programového rozpočtu 

 
Príloha č.1 Záverečného účtu. 
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13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu 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 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 9 703,08  EUR. 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Šoporová                                             Predkladá:  Ján Poliak 

 

 

 

V Stráži dňa 03. 04. 2018                                                     ------------------------------------- 

 

 

 

Záverečný účet obce Stráža za rok 2017 bol vyvesený na obecnej tabuli dňa: 10. 04. 2018  

Podané návrhy a pripomienky: žiadne. 

Záverečný účet obce Stráža za rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stráži dňa 

02. 05. 2018, uznesením č. 24/2018 

Podané návrhy a pripomienky: žiadne. 

Záverečný účet obce Stráža za rok 2017 bol zvesený z úradnej tabule obce dňa: 18. 05. 2018 

Podané návrhy a pripomienky: žiadne. 

 

 

 


