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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový + 160 790,00 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový -415 302,00
Eur a finančné operácie ako prebytkové +254 512,00 Eur.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 142/16.12.
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia:
- 1. RO – I. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 30.01.2017 uznesením OZ č. 6/17.1
- 2. RO – II. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 27.2.2017 uznesením OZ č.
18/17.2.
- 3. RO - schválené starostom obce dňa 31.03.2017 v zmysle vnútorného predpisu Zásady
tvorby rozpočtu a pravidlá rozpočtového hospodárenia, ďalej len „Zásady“.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 3.RO dňa 24.4.2017 uznesením OZ č.
44/17.4.
- 4. RO – III. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 24.4.2017 uznesením OZ
č.45/17.4.
- 5. RO – IV. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 29.5.2017 uznesením OZ č.
č.65/17.5.
- 6. RO – V. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 26.6.2017 uznesením OZ č.81/17.6.
- 7. RO – VI. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 12.7.2017 uznesením OZ
č.101/17.7.
- 8. RO – schválené starostom obce dňa 25.07.2017 v zmysle „Zásad“. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie 8.RO dňa 28.8.2017 uznesením OZ č.
109/17.8.
- 9.RO - VII. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 28.8.2017 uznesením OZ
č.110/17.8.
- 10.RO - schválené starostom obce dňa 29.9.2017 v zmysle „Zásad“. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie 10. RO dňa 30.10.2017 uznesením OZ č.
137/17.10.
- 11.RO – VIII. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 30.10.2017 uznesením OZ
č.138/17.10.
- 12.RO - schválené starostom obce dňa 31.10.2017 v zmysle „Zásad“. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie 12.RO dňa 27.11.2017 uznesením OZ č.
153/17.11.
- 13.RO – IX. zmena bola prerokovaná a schválená dňa 27.11.2017 uznesením OZ
č.154/17.11.
- 14.RO - schválené starostom obce dňa 29.12.2017 v zmysle „Zásad“. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 14. RO dňa 26.2.2018 uznesením OZ č. 18/18.2.
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Rozpočet obce k 31.12.2017

4 761 000,00

Upravený
rozpočet
po poslednej
zmene
4 466 644,00

3 398 091,00
931 375,00
388 134,00
43 400,00
4 761 000,00

3 655 320,00
208 332,00
555 934,00
47 058,00
4 423 571,00

1 797 480,00
1 346 677,00
133 622,00
1 483 221,00
0

1 979 911,00
733 689,00
133 549,00
1 576 422,00
+43 073,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou – ZŠ + MŠ
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 466 644,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 412 739,31

98,79

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 466 644,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 4 412 739,31 EUR, čo predstavuje 98,79 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 655 320,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 689 531,76

100,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 655 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
3 689 531,76 EUR, čo predstavuje 100,93 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 315 634,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 353 538,81

101,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 747 696,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 782 061,80 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,96 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 367 129,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 370 567,35 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 102 497,89
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 256 688,82 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
11 380,64 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 364 739,47 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 5 827,88 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 13 611,11 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 4 698,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 694,03 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,91 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 80,41 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 50,00 % plnenie.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na nevýherných hracích prístrojoch.
Daň za nevýherné predajné prístroje
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na nevýherných predajných prístrojoch.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 054,60 EUR, čo
predstavuje plnenie na 105,33 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania 736,20 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 123,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 159,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,25 % plnenie.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 189 395,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 189 277,34 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,93 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 186 711,38
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 565,96 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 7 861,68 EUR.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 460,26 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,01 % plnenie.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani z úhrad za dobývací priestor.
Sankcie a pokuty uložené v daňovom konaní
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol 1 178,93 EUR, z toho: sankcie v daňovom konaní 778,67 Eur,
pokuty uložené v daňovom konaní: 400,26 EUR.
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K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na sankciách a pokutách 5 033,40 EUR. Z toho:
pohľadávka z pokút: 10,00 EUR, sankcie za daň z nehnuteľnosti 4 792,40 EUR, úrok
z omeškania – z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 231,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
290 226,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

293 033,73

100,96

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 143 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 144 708,44 EUR,
čo je 100,66 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých pozemkov v sume 6 540,55 Eur, nájom
z bytových a nebytových priestorov bol v sume 138 167,89 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 19 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 811,30 EUR, čo
predstavuje plnenie 81,08 %.
Pokuty, penále, sankcie
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol 60,00 EUR.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 100 931,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 106 034,91 EUR, čo
predstavuje plnenie na 105,05 %. Príjem bol:
 z náhrad za smetné nádoby
2 193,90 EUR
 za vyhlásenie v miestnom rozhlase
739,00 EUR
 za služby v kultúrnych domoch
24 018,44 EUR
 z náhrad (známky pre psov)
100,17 EUR
 služby knižnica
461,96 EUR
 služby domy smútku
1 408,94 EUR
 služby – stavebný úrad pre iné obce 8 456,60 EUR
 služby – opatrovateľské
26 709,50 EUR
 služby – v ZOS
37 009,01 EUR
 príjmy za zberné suroviny
503,61 EUR
 služby – ČOV
4 433,78 EUR
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby (za znečistenie ovzdušia)
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 389,00 EUR, čo
predstavuje plnenie 97,25 %.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 45,41 EUR, čo predpredstavuje plnenie 90,82 %.
c) iné nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
25 535,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

25 984,67

101,76

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 25 535,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
25 984,67 EUR, čo predstavuje plnenie 101,76 % .
Nedaňové príjmy bol :
 z náhrad poistného plnenia
239,73 EUR
 z výťažkov lotérie
829,88 EUR
 z dobropisov
18 708,35 EUR
 z vratiek
1 585,27 EUR
 z náhrad – ročné zúčtovanie poisť.
4 621,44 EUR
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 049 460,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
1 042 959,22 EUR, čo predstavuje 99,38 plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Veríme v zábavu, s.r.o. Trenčín
Ministerstvo práce sociálnych
a rodiny SR, Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana
Bratislava

vecí
SR,

Okresný úrad Trenčín
Úrad práce sociálnych vecí
Považská Bystrica

a rodiny,

Okresný úrad Považská Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
Považská Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Považská Bystrica

Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Trenčín

Suma v EUR
Účel
10 000,00 Finančný dar na
opravu
miestnej komunikácie
500,00 Finančný
dar
na
akciu
„Mikuláš pre deti 2017“
65 280,00 Financovanie sociálnej služby
v zariadení opatr. služby
7 400,00 Financovanie
materiálnotechnického
zabezpečenia
troch požiarnych zborov:
DHZ Beluša
3 000,00 EUR
DHZ Hloža
3 000,00 EUR
DHZ Podhorie 1 400,00 EUR
87,50 Finančný
príspevok
na
zabezpečenie
starostlivosti
o vojnové hroby
12 923,91 Finančný
príspevok
na
podporu zamestnanosti, z toho
2 609,68 Eur náhrada za r.2016
4 546,40 Finančný príspevok na úhradu
nákladov spojených s konaním
volieb do orgánov samosprávy
729,12 Finančný príspevok na úhradu
rodinných prídavkov
1 100,00 na financovanie stravy pre
žiakov
ZŠ
zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
v sume 934,00 Eur a školských
potrieb pre žiakov ZŠ v sume
166,00 Eur
545,09 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
starostlivosti
o životné
prostredie
912 385,00 Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
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Okresný úrad Považská Bystrica

7 611,63

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad Trenčín

251,99

11 367,00

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava

5 424,69

Okresný úrad Považská Bystrica

1 924,89

Okresný úrad Považská Bystrica

882,00

SPOLU:

školstva
Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
matriky
Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
dopravy
Financovanie materských škôl
podľa § 6b ods. 5 zákona č.
597/2003 Z.z. (predškolský
vek)
Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
hlásenia
pobytu
občanov
a register obyvateľov
Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
registra adries

1 042 959,22

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
208 332,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

207 549,45

99,62

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 208 332,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 207 549,45 EUR, čo predstavuje 99,62 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 81 073,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 80 290,45 EUR, čo
predstavuje 99,03 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 127 259,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 127 259,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia SR,
Bratislava

Ministerstvo financií SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Suma v EUR
Účel
103 759,00 podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v obci – z toho:
EU 92 837,00 EUR
ŠR 10 922,00 EUR
13 500,00 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
v obci Beluša
10 000,00 kamerový systém – IV. etapa
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SPOLU:

127 259,00

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
555 934,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

468 598,86

84,29

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 555 934,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 468 598,86 EUR, čo predstavuje 84,29 % plnenie.
V roku 2017 bol dočerpaný úver v sume 158 416,99 EUR, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom 25.04.2016 uznesením č. 37/16.4 od VUB, a.s. Bratislava na dostavbu
telocvične pri Základnej škole v Beluši vo výške 300 000,00 Eur. Uznesením obecného
zastupiteľstva v Beluši č. 111/16.10 zo dňa 31.10.2016 bolo schválené navýšenie úveru
poskytnutého v zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 394/2016 na dofinancovanie dostavby
telocvične pri Základnej škole v Beluši o 270 000,00 Eur na celkovú sumu 570 000,00 Eur.
Čerpanie úverových prostriedkov bolo rozdelené na dva roky, v roku 2016 v sume 411 583,01
a v roku 2017 v sume 158 416,99 Eur.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.142/16.12 zo dňa 14.12.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 229 717,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.6/17.1 zo dňa 30.01.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 108 910,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 65/17.5 zo dňa 29.05.2017
rezervného fondu v sume 24 244,00 EUR.

bolo schválené použitie

Uznesením obecného zastupiteľstva č.101/17.7 zo dňa 12.07.2017
rezervného fondu v sume 27 764,00 EUR.

bolo schválené použitie

Uznesením obecného zastupiteľstva č.110/17.8 zo dňa 28.08.2017
rezervného fondu v sume 105 320,00 EUR.

bolo schválené použitie

Uznesením obecného zastupiteľstva č.154 zo dňa 27.11.2017 bolo zrušené spolufinancovanie
projektu „Futbalové ihrisko s umelým trávnikom pri TJ KOVO“ v sume 99 500,00 Eur.
V skutočnosti bolo plnenie finančných operácií v sume 310 181,87 EUR. V roku 2017 boli
použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR (z roku 2016) v sume 1 061,58 EUR
- prostriedky z rezervného fondu
309 120,29 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
47 058,00

Skutočnosť k 31.12.2017
47 059,24

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 058,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
47 059,24 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
25 285,24 EUR
Materská škola
21 774,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 423 571,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

4 254 928,61

96,18

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 423 571,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 4 254 928,61 EUR, čo predstavuje 96,18 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
1 979 911,00

Skutočnosť k 31.12.2017

1 910 505,55

% čerpania

96,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 979 911,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 910 505,55 EUR, čo predstavuje 96,49 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu - obec:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 826 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
822 731,33 EUR, čo je 99,59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov
obecného úradu, matriky, kultúry, zdravotného strediska, opatrovateľskej služby, zariadenia
opatrovateľskej služby, správy majetku, zamestnancov na verejno-prospešných službách (projekt
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny), s výnimkou právnych subjektov a strediska pálenica.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 301 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
296 380,04 EUR, čo je 98,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 729 525,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
669 975,90 EUR, čo je 91,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 107 225,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
106 367,02 EUR, čo predstavuje 99,19 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 15 411,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 15 051,26 .EUR,
čo predstavuje 97,66 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obce:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
733 689,00

Skutočnosť k 31.12.2017
636 039,21

% čerpania
86,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 733 689,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 636 039,21 EUR, čo predstavuje 86,69 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
V roku 2017 boli realizované nasledovné investičné akcie a kúpy pozemkov:
-

Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) revitalizácia centra
1 975,00 EUR
PD – rozšírenie školskej jedálne pri ZŠ
1 950,00 EUR
PD – zameranie chodník Ul. Slatinská
2 490,00 EUR
PD – zameranie Chodník Ul. Trenčianska
1 130,00 EUR
PD – verejná budova pre kultúrne podujatia
5 940,00 EUR
PD – Obnova MŠ
23 880,00 EUR
Telocvična pri ZŠ
158 416,99 EUR
Chodník Ul. Trenčianska
108 909,46 EUR
rekonštrukcia budovy obecného úradu č. 1045/6
54 607,94 EUR
cesta Rybníky
22 835,49 EUR
chodník A. Sládkoviča (v súbehu cesty I/49)
8 013,17 EUR
Kontajner 9 m3 5 ks
10 500,00 EUR
pracovné stroje na likvidáciu odpadu a služby s tým spojené 6 ks 53 060,00 EUR
workout pre vybavenie ihrísk
23 688,00 EUR
rozvody počítačových sietí
9 999,86 EUR
bezdrôtový rozhlas pre Podhorie a Zavažskú
17 720,00 EUR
traktor KUBOTA M 8540 Narrow
50 880,00 EUR
kúpa pozemkov pod ihrisko Hloža
48 340,29 EUR
kúpa pozemkov pod sociálne zariadenie
29 648,01 EUR
kúpa pozemkov pod rozšírenie cintorína Hloža
2 055,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
133 549,00

Skutočnosť k 31.12.2017
133 549,37

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 133 549,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 133 549,37 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 133 549,00 EUR bolo na splácanie istín
skutočne čerpane:
- Telocvičňa pri ZŠ - v sume 120 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie
k 31.12.2017
- Výstavba 2x10 b.j. (bytové domy na Ul. Ľ. Štúra č. 1883 a č. 1884 na Ul. L. Štúra) –
v sume 13 549,37 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočtová
organizácia
ZŠ
MŠ
SPOLU rozp.org.

Schválený rozpočet
na rok 2017 po
poslednej zmene
1 054 392,00
516 036,00
1 570 428,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

% čerpania

1 053 704,33
515 136,00
1 568 840,33

99,93
99,82
99,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 570 428,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 568 840,33 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky
Rozpočtová
organizácia
Základná škola

Schválený
rozpočet na rok
2017 po poslednej
zmene
5 994,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

5 994,15

% čerpania

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 994,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 5 994,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
3 736 591,00
3 689 531,76
47 059,24

3 479 345,88
1 910 505,55
1 568 840,33

+ 257 245,12
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Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

207 549,45
207 549,45
0,00

642 033,36
636 039,21
5 994,15

-434 483,91
-177 238,79
17 066,63
-194 305,42

Príjmové finančné operácie

468 598,86

Výdavkové finančné operácie

133 549,37

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+335 049,49
4 412 739,31
4 254 928,61
157 810,70
17 066,63
140 744,07

Schodok rozpočtu v sume 177 238,79 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 sa upravuje - zvyšuje celkom o 17 066,63
EUR na 194 305,42 EUR : Jedná sa o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na prevenciu kriminality – „kamerový systém IV.
etapa v sume 10 000,00 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2017 na
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 694,36 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
6 372,27 EUR.
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 335 049,49 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
194 305,42 EUR
a zostatok (rozdiel) finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu
140 744,07 EUR
Zisk z podnikateľskej činnosti (po zdanení) za rok 2017 navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5 514,15 EUR.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
146 258,22 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 142/16.12 zo dňa 14.12.2016
 obstaranie PD obnova MŠ Beluša
schválené čerpanie z FRR 23 880,00 Eur

Suma v EUR
401 780,35
0
285 095,15

23 880,00

 výkup pozemkov pod sociálne zariadenie
schválené čerpanie z FRR 106 247,00 Eur

29 648,01

 zateplenie budovy OcÚ
schválené čerpanie z FRR 43 000,00

43 000,00

 cesta Rybníky
schválené čerpanie z FRR 16 000,00

16 000,00

 výkup pozemkov pod ihrisko v časti Hloža
schválené čerpanie z FRR 40 590,00

40 590,00

- uznesenie č. 6/17.1 zo dňa 30.01.2017
 chodník Ul. Trenčianska
schválené čerpanie z FRR 108 910,00 EUR
- uznesenie č. 65/17.5 zo dňa 29.05.2017
 kúpa pozemkov pod ihrisko Hloža –
navýšenie
schválené čerpanie z FRR 6 225,00 EUR


PD – obnova budovy pre kultúrne podujatia
schválené čerpanie z FRR 5 940,00 Eur



Zateplenie budovy OcÚ (navýšenie)
schválené čerpanie z FRR 12 079,00

- uznesenie č. 101/17.7 zo dňa 12.07.2017
 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci
Beluša (spolufinancovanie)
schválené čerpanie z FRR 7 764,00 EUR

108 909,46

6 224,88

5 940,00

11 607,94

4 220,00
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Kanalizácia v MŠ Beluša – (havária)
schválené čerpanie z FRR 20 000,00 EUR

19 100,00

- uznesenie č. 110/17.8 zo dňa 28.08.2017
 Obnova MŠ – hodnotenie objektov
(k PD)
schválené čerpanie z FRR 5 820,00 EUR
SPOLU skutočné čerpanie FRR v roku 2017:
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

0
309 120,29

377 755,21

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
- ďalší prídel 0,50 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
4 888,32
7 656,09
3 828,04
105,00
4 712,10
350,00
3 728,40
7 686,95

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 - z dohodnutého nájomného vo výške
1,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

Suma v EUR
73 360,75
9 143,14

(bytový dom č. 1883 a č. 1884 – zúčtovanie za rok
2016)

Prírastky - z dohodnutého nájomného v súlade
so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v pevne stanovených
sumách na mesiac podľa výmery bytu.

509,57

(bytový dom č. 39 a č. 2429 – zúčtovanie za rok 2016)

Úbytky - použitie fondu :
KZ k 31.12.2017

0
83 013,46
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
8 517 657,13
8 498 029,28
6 416 380,44
6 432 067,61
58 590,99
5 515 498,17
842 291,28
2 098 079,27

50 380,99
5 539 395,34
842 291,28
2 059 366,69

6 088,84
1 175 505,73
0
47 779,08
868 705,62
0
0
3 197,42

5 725,49
1 291 942,27
0
33 139,79
728 559,14
0
0
6 594,98

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
8 517 657,13
8 498 029,28
4 053 605,02
4 129 940,63
0
0
4 053 605,02
863 846,85

0
0
4 129 940,63
928 305,67

6 368,00
1 061,58
301 124,21
193 710,05
361 583,01
3 600 205,26

18 200,00
10 694,36
289 887,86
209 523,45
400 000,00
3 439 782,98

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017 (krátkodobé a dlhodobé záväzky)
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- Dodávateľom
- Zamestnancom
- sociálneho fondu
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

35 421,69
48 944,37
7 686,95
34 678,25
20 528,06

z toho v lehote
splatnosti

35 421,69
48 944,37
7 686,95
34 678,25
20 528,06

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
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- colnému úradu
- štátnym fondom (ŠFRB)
- ostatné záväzky
(nevyfakturované dodávky)
- ostatné záväzky – zábezpeky
byty
- iné pohľadávky a záväzky (SU
379)
Záväzky spolu k 31.12.2017

41 127,43
295 823,99
870,23

41 127,43
295 823,99
870,23

0
0
0

411,90

411,90

0

13 918,44

13 918,44

0

499 411,31

499 411,31

0

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
Bratislava
VUB, a.s.
Bratislava

Účel

Výstavba 2x10
b.j.
Rekonštrukcia
telocvične

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

Rok

451 238,13

13 549,37

11 990,95

295 823,99

7/2032

570 000,00

120 000,00

3 060,31

400 000,00

4/2021

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu o úvere. V roku 2017 bolo len dočerpanie
úverových prostriedkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ. Zmluva o terminovanom úvere bola
uzatvorená v roku 2016 v sume 570 000,00 EUR.
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 a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017

Suma v EUR

3 465 265,45
47 473,01
3 512 738,46
695 823,99
400 000,00

295 823,99

695 823,99
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

295 823,99
295 823,99

295 823,99
400 000,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

400 000,00

3 512 738,46

11,38 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR a ostatné dotácie
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- účelový dar
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

3 512 738,46
3 465 265,45
47 473,01
3 512 738,46
864 432,05
97 437,76

2 550 868,55
2 550 868,55
123 060,31

123 060,31

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

123 060,31

2 550 868,55

4,82 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu, preto nevykazuje údaje o hospodárení.

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. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Beluša.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : na bežné výdavky

-1-

Telovýchodná jednota KOVO Beluša
ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Beluša
OZ MOMO Beluša
OZ Klub Venuša Považská Bystrica
Slovenský červený kríž, pobočka Považská
Bystrica
ZO Slovenského zväzu žien Podhorie
ZO chovateľov poštových holubov Beluša
ZO Slovenského zväzu chovateľov Beluša
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša
SPOLU:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

25 533,00
250,00

25 533,00
250,00

0
0

150,00
200,00
20,00

150,00
200,00
20,00

0
0
0

150,00
150,00
200,00
2 295,00
28 948,00

150,00
150,00
200,00
2 295,00
28 948,00

0
0
0
0
0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beluša.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR Bratislava podľa §
18, 19 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti Obce Beluša zo dňa
18.03.2003 a vydaného povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské
pálenie ovocia so sídlom v Beluši.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
34 091,15 EUR
Celkové výnosy
39 939,09 EUR
Hospodársky výsledok – zisk (pred zdanením) 5 847,94 EUR
zisk (po zdanení)
5 514,15 EUR (333,79 EUR daň z príjmov)
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Základná škola – školský klub
prostriedky zriaďovateľa na
prevádzku
Základná škola – školská jedáleň, prostriedky zriaďovateľa
na prevádzku
Základná škola- vlastné príjmy
Základná škola – ŠJ – vlastné
príjmy
Základná škola – ŠK – vlastné
príjmy
Základná škola - na kapitálové
výdavky - telocvičňa
Základná škola – na kapitálové
výdavky - kamery

43 361,87

43 361,87

0

71 205,00

71 205,00

0

1 448,33
13 949,46

1 448,33
13 949,46

0
0

7 716,00

7 716,00

0

0,02

0,02

0

5 994,13

5 994,13

0

Materská škola – prostriedky
zriaďovateľa na prevádzku
Materská škola – školská jedáleň – prostriedky zriaďovateľa
na prevádzku
Materská škola – vlastné
príjmy
Materská škola – ŠJ – vlastné
príjmy
Materská škola – na odstránenie havárie – kanalizácia

386 325,00

386 325,00

0

76 570,00

76 570,00

0

16 276,22

16 276,22

0

5 497,78

5 497,78

0

19 100,00

19 100,00

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola Beluša – na
prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
Základná škola Beluša –
- na podporu k stravovacím návykom dieťaťa
Základná škola Beluša –
- na podporu plnenia
školských povinnosti dieťaťa
Materská škola – prenesený
výkon štátnej správy na úseku

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

912 385,00

912 385,00

0

934,00

934,00

0

166,00

166,00

11 367,00

11 367,00

0
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školstva – predškolský vek
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, preto nevykazuje čerpanie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

-1-

Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny,
Bratislava
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR, Bratislava

Okresný úrad Trenčín
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Považská Bystrica
Okresný úrad Považská
Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Považská Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Považská Bystrica

Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Považská
Bystrica
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, Bratislava
Okresný úrad Trenčín

na bežné výdavky
v zariadení opatrovateľskej
služby
na bežné výdavky
materiálno-technické vybavenie troch hasičských
zborov (Beluša, Hloža,
Podhorie).
na bežné výdavky
starostlivosť o vojnové
hroby
na bežné výdavky
na podporu zamestnanosti
na bežné výdavky
spojené s konaní volieb do
orgánov samosprávy
na bežné výdavky
vyplácanie rodinných prídavkov (obec osobitný
príjemca)
na bežné výdavky
na stravu pre žiakov zo
sociálne znevýhodneného
prostredia
na školské potreby pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
na bežné výdavky
starostlivosť o životné
prostredie
na bežné výdavky
pre ZŠ – prenesený výkon
štátnej správy
na bežné výdavky
na úseku matriky
na bežné výdavky
na úseku dopravy
na bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

65 280,00

65 280,00

0

7 400,00

7 400,00

0

87,50

87,50

0

12 923,91

12 923,91

0

4 546,40

4 546,40

0

729,12

729,12

0

934,00

934,00

0

166,00

166,00

0

545,09

545,09

0

912 385,00

912 385,00

0

7 611,63

7 611,63

0

251,99

251,99

0

11 367,00

11 367,00

0
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Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, Bratislava
Okresný úrad Považská
Bystrica
Okresný úrad Považská
Bystrica
Ministerstvo životného
prostredia SR, Bratislava

Ministerstvo financií SR,
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava

pre MŠ – predškolský vek
Na bežné výdavky
Na úseku stavebného
poriadku
Na bežné výdavky
Na úseku hlásenia pobytu
občanov a register
obyvateľov
Na bežné výdavky
Na úseku registra adries
Na kapitálové výdavky
Podpora zhodnocovania
biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu
v obci – projekt EU a ŠR
Na kapitálové výdavky
Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu pre Obec Beluša
Na kapitálové výdavky
Kamerový systém – IV.
etapa (poskytnuté
prostriedky v 12/2017 –
termín použitia do konca r.
2018)

5 424,69

5 424,69

0

1 924,89

1 924,89

0

882,00

882,00

0

103 759,00

103 759,00

0

13 500,00

13 500,00

0

10 000,00

0 10 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Prijímateľ

Mesto Púchov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3 916,95

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3 916,95

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

Obec Beluša v roku 2017 poskytla z rozpočtu obce 3 916,95 EUR Mestu Púchov na činnosť
centier voľného času. Finančné prostriedky boli zúčtované v zmysle VZN č. 8/2013, ktorým sa
určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia a v zmysle dodatku č. 4.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Beluša neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC o poskytovaní finančných
prostriedkov, preto nevykazuje plnenie.

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
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zisku
z podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 146 258,22 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
194 305,42 EUR (bez finančných operácií).
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