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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, kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančné operácie v hodnote
vyrovnania bežného a kapitálového rozpočtu / schodkové/.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.107/2016
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.03.2017 rozpočtovým opatrením č.1 starostu
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2017 uznesením č. 134/2017
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2017 rozpočtovým opatrením č.3 starostu
- štvrtá zmena schválená dňa 22.08.2017 uznesením č. 171/2017
31.08.2017 uznesením z roku 2016 č. 8/2016
31.08.2017 rozpočtovým opatrením č.4 starostu
- piata zmena schválená dňa 30.09.2017 rozpočtovým opatrením č.5 starostu
- šiesta zmena schválená dňa 26.10.2017 uznesením č. 175/2017
- siedma zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 199/2017
- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2017 rozpočtovým opatrením č.8 starostu

Rozpočet obce k 31.12.2017

835 587

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 353 487

834 887
0
0
700
835 587

980 066
226 585
144 810
2 026
1 353 487

518 118
0
14 300
303 169
0

644 778
321 811
14 300
372 598
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 353 487,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 355 834,40

100,17 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 353 487,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 355 834,40 EUR, čo predstavuje 100,17 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
980 066,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

982 381,47

100,23 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 980 066,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
982 381,47 EUR, čo predstavuje 100,23 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
491 745,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

491 173,70

99,88 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 425 333,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 433 880,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,01 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 41 130,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26 277,93 EUR, čo
predstavuje plnenie na 88,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 560,01
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 9 599,86 EUR a príjmy dane z bytov boli
v sume118,06 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
10 800,88 EUR.
Daň za psa Príjmy k 31.12.2017 vo výške 1 558,- . Nedoplatky k 31.12.2017 vo výške 376,- €.
Daň za užívanie verejného priestranstva príjem k 31.12.2017 vo výške 680,- €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 542,85 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad . Príjmy k 31.12.2017 vo výške
21 015,52 €. Nedoplatky spolu k 31.12.2017 vo výške 19 182,92 €.
Poplatok za rozvoj - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj umožnil obciam vo forme
všeobecne záväzných nariadení stanoviť poplatok za rozvoj od 10 do 35 eur za meter štvorcový
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Zatiaľ obec Dulovce tento poplatok neuplatňuje,
pretože momentálne to nie je z pohľadu obce potrebné.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
42 948,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

45 898,66

106,87 %

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 529,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31 116,75 EUR, čo
je 105,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov bežného roka, ale aj nedoplatky z minulého roka.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 419,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14 781,91 EUR, čo je
110,15 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 457,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9 393,04

99,32 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 457,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
9 393,04 EUR, čo predstavuje 99,32 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
435 916,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

435 916,07

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 435 916,- EUR bol skutočný príjem vo výške 435 916,06
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Komárno
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Nitra
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
MK SR – Fond na podporu umenia

Suma v EUR
1 136,60
9 729,57
1 826,00
6 028,94
1 932,48
579,15
50,00
5 550,50
43 640,95
164,00
20 949,12
31 395,76
75,00
1 739,00
2 000,00

Účel
Financovanie volieb do NRSR
HN strava
HN školské potreby
HN osobný príjemca
Matrika
REGOB
Register adries
Podpora v nezamestnanosti
Podpora v nezamestnanosti
Životné prostredie
Projekt terénni pracovníci
Projekt komunitné centrum
Vojnové hroby
Materská škola – predškolské deti
Folklórne slávnosti
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Samosprávny kraj

1 692,00

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Okresný úrad Komárno
Okresný úrad Nitra - ZŠ

2 000
210,00
305 217,00

Kultúrne akcie obce-deň matiek,
úcta k starším, MDD
Slávnosti
CO skladník
Základná škola-právna subjektivit

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
226 585,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

226 585,24

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 226 585,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 226 585,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 226 585,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 226 585,24 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia SR

Suma v EUR
226 585,24

Účel
Zlepšenie energetickej hospodárnosti
Obecného úradu Dulovce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
144 810,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

144 841,42

100,02

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 144 810,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 144 841,42 EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2016 zo dňa 11.02.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 18 000,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 18 000,- EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 175/2017 zo dňa 26.10.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 75 000,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 75 000,- EUR
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 199/2017 zo dňa 26.10.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 1 530,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1529,64 EUR
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V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 50 311,78 EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 026,-

Skutočnosť k 31.12.2017
2 026,27

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 026 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 026,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
2 026,27 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 353 487,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 312 609,12

96,97 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 353 487,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 312 609,12 EUR, čo predstavuje 96,97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
644 778,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

603 927,18

93,66 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 644 778,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 603 927,18 EUR, čo predstavuje 93,66 % čerpanie.

k 31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 306 904,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 291 720,27 EUR,
čo je 95,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, obecnej
polície, matriky, chránenej dielne, terénnych pracovníkov, komunitného centra, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 111 121,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 100 853,41
EUR, čo je 90,75 % čerpanie.
Energie a voda
Z rozpočtovaných 40 226,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 39 268,66 EUR,
čo je 97,62 % čerpanie.
Poštovné a komunikačné služby
Z rozpočtovaných 8 072,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 969,77 EUR, čo
je 98,73 % čerpanie.
Tovary a služby /materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby /
Z rozpočtovaných 35 367,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 31 524,35 EUR, čo
je 89,13 % čerpanie – materiál
Z rozpočtovaných 4 928,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 312,11 EUR, čo
je 87,50 % čerpanie - dopravné
Z rozpočtovaných 9 429,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 975,37 EUR, čo
je 73,98 % čerpanie - údržba
Z rozpočtovaných 95 397,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 90 627,14 EUR,
čo je 95,00 % čerpanie - služby
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov28 817,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
26 261,19 EUR, čo predstavuje 91,13 % čerpanie.
Patria sem transfery od obce, náhrada príjmu počas PN, transfer na stravu, transfer jednotlivcom
a členské príspevky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 900,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 834,30
EUR, čo predstavuje 98,32 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
321 811,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

321 810,88

99,99 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 321 811,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 321 810,88 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcU
Z rozpočtovaných 321 115,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 321 114,88
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Presun materskej školy do základnej školy / projektová dokumentácia/
Z rozpočtovaných 696,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 696,- EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14 300,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

14 272,74

99,81 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 300,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 14 272,74 EUR, čo predstavuje 99,81 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 300,- EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov / ŠFRB / bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 14 272,74 EUR,
čo predstavuje 99,81 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
372 598,-

Skutočnosť k 31.12.2017
372 598,32

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 598,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 372 598,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
372 598,32 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

984 407,74

z toho : bežné príjmy obce

982 381,47

bežné príjmy RO

2 026,27

Bežné výdavky spolu

976 525,50

z toho : bežné výdavky obce

603 927,18

bežné výdavky RO

372 598,32

Bežný rozpočet

7 882,24
226 585,24

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

226 585,24

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

321 810,88

z toho : kapitálové výdavky obce

321 810,88

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-95 225,64
-87 343,40
0
- 87 343,40

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce s použitím rezervného fondu

144 841,42
14 272,74

130 568,68
1 355 834,40
1 312 609,12
43 225,28
0
43 225,28

Schodok rozpočtu v sume - 87 342,40 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
94 529,64 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 130 568,68 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume
94 529,64 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2016, použité v roku 2017
v bežnom rozpočte
v sume
50 311,78 EUR
V schodku rozpočtu v sume 87 343,40 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 je zapracovaná suma nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 1 031,97 EUR .
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Sú to :
a)
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na :
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
279,21 EUR
osobný príjemca v sume
47,04 EUR
školské potreby pre deti v HN /faktúra prišla r. 2018/
398,40 EUR
dotácia z Fondu na podporu umenia –JDMFS
306,82 EUR
----------------------------1 031,97 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
81 008,69
83 438,45
0
0
94 529,64

69 917,50

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 %
- povinný prídel - 0 ,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky - jubileum
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 881,04
1 689,61
844,80
0
3 956,37
0
0
0
1 293,08
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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
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
13 698,04
3 674,60

1 295,31
16 077,33

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
3 419 108,66
3 147 120,49

KZ k 31.12.2017 v EUR
3 571 273,64
3 391 133,73

0
2 786 112,86
361 007,63
271 892,17

0
3 030 126,10
361 007,63
179 514,08

17,47
0
0
29 044,32
242 473,08
0
357,30
96,00

14,28
0
0
37 808,57
141 353,93
0
337,30
625,83
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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
3 419 108,66
1 384 535,05

KZ k 31.12.2017 v EUR
3 571 273,64
1 411 717,13

0
0
1 384 535,05
427 282,79

0
0
1 411 717,13
413 413,06

1 300,00
0
378 840,90
38 141,89
0
1 607 290,82

1 300,00
1 031,97
371 888,87
39 192,22
0
1 746 143,45

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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

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

z toho v lehote
splatnosti

4 541,78
18 160,00
11 718,69
2 057,68
586,53
0
370 404,74
4 197,30
411 081,09

z toho po lehote
splatnosti

4 541,78
18 160,00
11 718,69
2 057,68
586,53
0
370 404,74
4 197,30
411 081,09

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výstavba
bytovky
Odkúpenie
bytovky

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

206.632,14

6 430,79

1 544,89

148 870,86

r. 2038

262 492,-

7 841,95

2 289,41

221 533,88

r. 2042

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2008:
Dňa 22.04.2008 obec uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona
Národnej rady SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov a § 497 a násl. Obchodného zákonníka vo forme úveru č. 401/172/2008 vo výške
6.225.000,- Sk t.j. 206.632,14 €.
Úver je dlhodobý, doba splatnosti 30 rokov a prvá až 359 splátka je vo výške 664,64 €, posledná
je zostatok dlhu.
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Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na kúpu obecnej bytovky vo výške 262 492,- €
s dobou splatnosti do r. 2042, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.
Úver je dlhodobý, doba splatnosti 30 rokov a prvá až 359 splátka je vo výške 844,28 €, posledná
je zostatok dlhu.

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

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
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
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

1 040 005,42
2 128,72
1 042 134,14
0
0
0
0
0
384 677,48
0
0
384 677,48
384 677,48
0
0
0
384 677,48
0

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

0

1 042 134,14

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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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
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1 040 005,42
2 128,72
1 042 134,14
326 267,00
140 297,34
0
3 191,49
469 755,83
572 378,31

0
0
14 272,74
0

3 834,30

18 107,04

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

0

572 378,31

0%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom 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. 1/2017 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
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Futbalový klub
ZPCCH a SZTP
Červený kríž
Poľovnícky zväz
Mladí folkloristi z Duloviec
Záhradkári

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

9 500,00
300,0
210,0
0,00
1 000,0
800,0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

9 500,00
300,0
210,0
0,00
998,70
800,0

0
0
0
0
1,30
0

Za rok 2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách. Dotácie boli poskytnuté vo výške 11 810,- € a skutočne vyčerpané vo výške
11 808,70 €. V plnej výške nedočerpali dotáciu Mladí folkloristi z Duloviec, ktorí vrátili
v januári 2018 do pokladne sumu 1,30 €.

10. 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

11 728,93

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

11 728,93

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

355 217,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

355 217,-

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa – obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Príspevková organizácia

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-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
OU
MPSVR-IA
MPSVR-IA
MV SR
OU
Fond na
podporu
umenia

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

Školstvo
Matrika
Register obyv.
Voľby NRSR
HN /strava,os.príjemca,škol.potreby
Projekt terénni pracovníci
Projekt komunitné centrum
MŠ výchova a vzdelávanie predškol.d
UPSVaR – podpota nezamestnaných
Južné detské mládežnícke folklórne
slávnosti

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

305 217,1 932,48
629,15
1 136,60
17 584,51
20 949,12
31 395,76
1 739,49 191,45

355 217,1 932,48
629,15
1 136,60
16 859,36
20 949,12
31 395,76
1 739,49 191,45

-50 000,0
0
0
0
725,15
0
0
0
0

2 000,-

1 693,18

306,82

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Dňa 22.04.2008 obec uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona
Národnej rady SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov a § 497 a násl. Obchodného zákonníka vo forme úveru č. 401/172/2008 vo výške
6.225.000,- Sk
t.j. 206.632,- €.
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Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na kúpu obecnej bytovky vo výške 262 492,- €
s dobou splatnosti do r. 2042, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.
Úver je dlhodobý, doba splatnosti 30 rokov a prvá až 359 splátka je vo výške 844,28 €,
posledná je zostatok dlhu.
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2017 žiadny transfer inej obci, ani obci nebol poskytnutý transfer od inej
obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Nitriansky samosprávny
kraj /kultúra a šport/

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 692,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 692,-

0

11. Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2017
a,/ celkom:
Účty
skutočný stav
účtovný stav
21427-142/0200
16 560,75
16 560,75
0805806001/5600
25 788,58
25 788,58
0805800005/5600
22 538,10
22 538,10
0805803003/5600
326,75
326,75
0805801008/5600 RF
52 796,99
52 796,99
20230145/6500 Strav.účet
296,51
296,51
3831413002/5600
1 112,84
1 112,84
0805807004/5600 SF
1 293,08
1 293,08
10970801/5200
3.481,57
3.481,57
0805802211/5600
0
0
0805801120/5600 GO 6.a8.bj
16 077,33
16 077,33
--------------------------------------------------Spolu
140 245,50
140 245,50
b./ v tom cudzie účelové prostriedky:
0805803003/5600
0805801120/5600
0805806001/5600
0805806001/5600
0805807004/5600
20230145/6500

326,75
326,75 € HN strava + os.príjemca 2017
16 077,33 €
16 077,33 € GO 6. a 8. bj
398,40 €
398,40 € HN šk.potreby
306,82 €
306,82 € FPU /JDMFS/
1 293,08 €
1 293,08 € SF
296,51 €
296,51 € Stravovací účet
------------------------------------------------------------------------------------Spolu
18 671,89 €
18 671,89 €

Vypracovala: Ľ.Kučarová

Predkladá: Š.Caletka

V Dulovciach dňa 26.03.2018
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