
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PTRUKŠA 

 

 

 
za rok 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového 

roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. 

Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k podriadeným 

rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky  svojho rozpočtu finančných 

vzťahov k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.  

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je 

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej 

závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie 

s ostatnými finančnými  prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania 

návratných zdrojov financovania. 

  Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce boli výsledky celoročného 

rozpočtového hospodárenia obce Ptrukša.  Na celkové hospodárenie  v priebehu roka vplývali 

rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj 

pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej 

správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez 

rozdielov. 

 

 Záverečný účet za rok 2017 obsahuje: 

 

I.  Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 2017 (textová a tabuľková časť) 

II. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017 

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach obce 

IV.  Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, finančné vysporiadanie 

roka 

 V.  Prehľad o poskytnutých zárukách 

 VI.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 VII.  Hodnotenie programového rozpočtu obce za obdobie roka 2017 

  

 

 

 

 

 

V Ptrukši , dňa   31.03.2018 

 

       ................................................ 

    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

............................. 

 

 

 

 

 



 

I. Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 2017 

 
Rozpočet obce za rok 2017 bol schválený uznesením OZ č. 03/III/2/2016 zo dňa 

09.12.2016. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

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

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, 

v tom: 

- bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. 

- kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný 

- finančnými operáciami, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondom 

a realizujú návratné zdroje financovania, sa zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu obce.  

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu obce na rok 2017 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej 

tabuľke: 

   

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Bežný rozpočet     

Bežné príjmy 141 630 149 250 

Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 141 630 139 150 

Bežný rozpočet (P-V)   

10 100 (+prebytok, -schodok) 0 

      

Kapitálový rozpočet     

Kapitálové príjmy 55 000 10 000 

Kapitálový  výdavky (vrátane limitov RO na BV) 55 000 10 000 

Kapitálový rozpočet (P-V)  0 0 

(+prebytok, -schodok)   

      

Rozpočet B+K bez FO     

Príjmy celkom 196 630 159 250 

Výdavky celkom 196 630 149 150 

      

Rozdiel (P-V) 0 10 100 

      

Finančné operácie     

Príjmy celkom 15 000 4 900 

Výdavky celkom 15 000 15 000 

      

Finančné operácie (P-V) 0 -10 100 

 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočet spolu   

Príjmy celkom 196 630 159 250 

Výdavky celkom 196 630 149 150 

FO celkom 0 -10 100 

Rozdiel     

(+prebytok, -schodok) 0 0 



1. Hodnotenie rozpočtu obce podľa jeho vnútorného členenia 

 

 Rozpočet obce sa vnútorne člení na: 

 a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce, 

 b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce  

 c) finančné operácie obce. 

 

a) Bežný rozpočet obce 

 

 Prehľad o plnení bežného rozpočtu obce za rok 2017 

 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

Bežný rozpočet       

Bežné príjmy 141 630 149 250 146 960,18 

Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 141 630 139 150 134 661,78 

Bežný rozpočet (P-V)       

(+prebytok, -schodok) 0 10 100 12 298,40 

 

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov obce je rozhodujúcim kritérium plnenie bežných 

vlastných príjmov obce. 

 

Bežné vlastné príjmy predstavujú daňové a nedaňové príjmy. 

 

Daňové príjmy tvoria: 

 

a) podielová  daň je príjmom rozpočtu obce, ktorý plynie zo ŠR prostredníctvom daňového 

úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na 

krytie všetkých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na obec od roku 2002 až 

do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných 

zákonov 25 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo (MŠ a  

školské stravovanie ), časť je určená na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom 

a zvyšok na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 

2017 je rozpočtovaná suma podielovej dane 118 000 €. Skutočné plnenie  115 074,76 €. 

 

b) daň z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je obec. 

Plnenie je 9 114,19 €.  

 

c) miestne dane, kde patria 2 fakultatívne dane, o ktorých obec rozhodla že ich bude vyberať: 

za psa a za komunálny odpad  Správcom týchto daní je taktiež obec. Podmienky určovania 

a vyberania týchto daní  platné na rok 2017 v podmienkach obce boli upravené vo VZN obce. 

Ich celková výška k 31.12.2017  bola   5 339,18  € 

 

V skupine nedaňových príjmov možno hovoriť o dobrom plnení rozpočtovaných hodnôt.  

Suma nedaňových príjmov činí   14 910,78 € . 

Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria: 



a) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. predovšetkým správne poplatky,  príjmy 

z prenajatých zariadení a strojov, budov a priestorov 

b) úroky z účtov finančného hospodárenia, 

 

V rámci bežných príjmov vykazuje obec aj cudzie zdroje, t.j. rôzne granty, transfery, NFP. 

Celkové príjmy z cudzích zdrojov dosiahli výšku   9 012,37 €.  

 

 

Bežné výdavky obce 

 

Skutočné bežné výdavky rozpočtu obce k 31.12.2017 sú vykázané sumou  134 661,78  €.  

Mimo režijných výdavkov správy obecného úradu , školského  zariadenia a školskej jedálne  

boli v roku 2017 poukázané príspevky  aj športovému  klubu a občianskym združeniam  

v medziach schváleného, resp. upraveného rozpočtu obce na rok 2017. Okrem toho boli 

finančne dostatočne zabezpečené aj ostatné samosprávne činnosti obce. 

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu obce sme poukázali na systém 

rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je určený oblasti školstva. Sú to 

prostriedky z rozpočtu obce smerujúce na financovanie výdavkov originálnych právomocí 

školstva.  

 

01.1.1 Výdavky verejnej správy 

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje obec výdavky na mzdy a platy zamestnancov 

obecného úradu a starostu obce. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje obec aj výdavky na 

tovary a služby, v tom výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky 

materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za 

poskytované služby.  

Prehľad o objeme vyššie citovaných výdavkov udáva nasledovná tabuľka: 

 
     

Položka Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

611 Tarifný plat, funkčný plat 40 000 32 000 30 670,72 

612 Príplatky 3 000 3 000 2 822,82 

614 Odmeny 0 500 89,08 

621 Poistné do VZP 150 150 180,20 

623 Poistné do ostatných ZP 2 500 2 500 2 996,96 

625 Poistné do SP 7 520 7 850 8 012,43 

627 DDP + III.pilier 1 000 1 400 1 564,24 

631 Cestovné náhrady 3 000 2 000 2 358,63 

632 Energie + poštovné  11 000 8 300 7 753,44 

633 Materiál 10 300 12 200 9 217,07 

634 Palivá, karty, ND, oprava 600 100 0 

635 Rutinná a štandardná údržba 4 500 2 550 2 119,95 

637 Služby 8 800 6 300 5 652,83 

641 Spoločnej úradovni 250 250 248 

642 Transfery 4 500 600 563,86 

  Spolu 97 120 79 700 74 436,23 

 

 

Z uvedeného prehľadu že najvyššie percento výdavkov bolo určených na platy, s nimi súvisiace 

odvody na sociálne zabezpečenie, energie a materiál. 



01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 

Obec v rámci tohto oddielu sleduje výdavky na bankové poplatky a splácanie úrokov úverov. 

Celková výška je    2 102,50  €.  

 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 

V rámci tohto oddielu sa sledujú výdavky na DPO a to na členské a výdavky na materiál. 

V roku 2017 obec na túto oblasť vynaložila prostriedky vo výške  1 513,81 €.  

 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 

V rámci tohto oddielu sleduje obce výdavky rôzneho druhu a rôznych zdrojov. Výdavky sú 

k 31.12.2017 čerpané  vo výške  4 775,13 €.  

 

08.1.0 Rekreácia a šport 

V rámci tohto oddielu sleduje obec výdavky na športovú činnosť, vyčerpané k 31.12.2017 boli 

vo výške  2 291,47   €.  

 

08.2.0 Kultúrne služby 

V rámci tohto oddielu sleduje obec výdavky na kultúrnu činnosť ( festival, divadlo Thália ), 

prostriedky boli čerpané vo výške 9 167,91  €.  

 

 

 

b/ Kapitálový rozpočet obce 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu rozpočtované sumou 55 000 €. Kapitálový rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný.  

 

Kapitálové príjmy k 31.12.2017 boli vo výške 10 000 € 

Kapitálové výdavky  k  31.12.2017  boli  vo výške 9 947,49 €   

 

c) Finančné operácie 

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 

fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške  15 000 €.  Skutočný prevod bol vo 

výške 4 875,28 €.  Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 15 000 €. 

Skutočný prevod bol vo výške  12 911  €. 

Zostatok úveru obce voči Prima banke  k 31.12.2017 činí  36 000 €. 

Zostatok úveru voči fyzickej osobe k 31.12.2017  činí 0  €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017 

  
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2017 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, 

úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku 

odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. 

 

1. Skladba súvahy, porovnanie jednotlivých položiek majetku (v €) 

 

Aktíva 31.12.2016 31.12.2017 Rozdiel 

Dlhodobý nehmotný majetok    

Dlhodobý hmotný majetok 768 671,48 717 321,95 -51 349,53 

Dlhodobý finančný majetok    

A. Neobežný majetok 768 671,48 717 321,95 -51 349,53 

Zásoby    
Zúčt. medzi subjektami verejnej 
správy    

Pohľadávky 5 008,05 5 345,43 337,38 

Finančný majetok    

B.Obežný majetok 5 008,05 5 345,43 337,38 

C. Časové rozlíšenie    

      

Aktíva spolu 773 679,53  722 667,38 -51 012,15 

    
 
 
    

Pasíva 31.12.2016 31.12.2017 Rozdiel 

A. Vlastné imanie  106 107,36 107 274,03 1 166,67 

Rezervy    

Dlhodobé záväzky    

Záväzky zo sociálneho fondu 2 734,04 2 820,93 86,89 

Krátkodobé záväzky 1 224,76 24,15 -1200,61 

Bankové úvery 48 911 36 000 -12 911 

B. Záväzky 52 869,80 38 845,08 -14 024,72 

Finančný majetok    

B.Obežný majetok    

C. Časové rozlíšenie 614 702,37 576 548,27 -38 154,10 

     

Pasíva spolu 773 679,53 722 667,38 -51 012,15 

 

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach obce  
 

Z úhrnnej sumy záväzkov  tvoria: 

- záväzky zo sociálneho fondu                          2 820,93  € 

- krátkodobé záväzky                      24,15  €  

- úver v banke Prima                           36 000       € 

 

 



IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, finančné 

usporiadanie roka 

 
V zmysle § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov, po skončení roka vyplýva povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie. 

 

1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2017 

 

Bežné účtovné obdobie rok 2017 obec uzatvorila s nasledovným výsledkom  

 

Kategória Rozpočtové hospodárenie 
obce za rok 2017 

Bežný rozpočet  

Bežné príjmy 146 960,18 

Bežné výdavky  134 661,78 

Bežný rozpočet (P-V) 12 298,40 

(+prebytok, -schodok)  

   

Kapitálový rozpočet   

Kapitálové príjmy 10 000 

Kapitálové výdavky 9 947,49 

Kapitálový rozpočet (P-V) 52,51 

(+prebytok, -schodok)  

    

Rozpočet B-K bez FO   

Príjmy celkom 156 960,18 

Výdavky celkom 144 609,27 

Rozdiel (P-V) 12 350,91 

 

 

 

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce  za rok 2017 vyplýva prebytok   hospodárenia 

bežného roka v celkovej výške 12 350,91 €.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hospodárenie obce k 31.12.2017 je nasledovné: 

  

Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia k 31.12.2017      5 232,36 €     

 

 

 

Bežné príjmy obce                      146 960,18 € 

Kapitálové príjmy obce                       10 000.00 € 

Finančné operácie              4 875,28 € 

Zdroje financovania roku 2017 spolu                 174 186,37 € 

 

Výdavky bežného rozpočtu           134 661,78 € 

Výdavky kapitálového rozpočtu              9 947,49 € 

Finančné operácie             12 911,00 € 

___________________________________________________________________________ 

Výdavky celkom 2017         157 520,27 € 

 

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2016         4 875,28 €   

(ovplyvňujúcich hospodárenie obce v nasledujúcich rokoch)                       

Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2017                   5 232,36 €     

 

3. Peňažné fondy obce a ich použitie 

 

Podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov môžu byť: 

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, 

- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky 

príjmových finančných operácií. 

 

a) zdroje peňažných fondov 

- zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov                         2 734,04 €

  

b) návrh na použitie prostriedkov peňažných fondov   

Počiatočný stav k 1.1.2017                        2 734,04 € 

Konečný stav k 31.12.2017             2 820,93 €

    

Použitie SF na bežné výdavky obce  zvyšujúce kvalitu pracovného prostredia. 

         

    

 

V. Prehľad o poskytnutých zárukách 

 
V roku 2017 obec neposkytla žiadnu záruku (na úver, pôžičku ...) pre fyzické ani právnické 

osoby. 

 

 

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

Obec v rámci svojho hospodárenia nevykonávala podnikateľskú činnosť. 



VII. Hodnotenie programového rozpočtu obce za obdobie roka 2017 

 
 V zmysle §4 ods.5 zákona č.426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obecné zastupiteľstvo obce uznesením č. 03/III/4/2016 zo dňa 09.12.2016 

rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu obce.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Andrea Simková           Starosta obce: ..................................... 

                                                                                                               Alexander Takács 

 

 

 

 

 

 


