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Záverečný účet Obce RADAVA a rozpočtové
hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec na
rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016 uznesením
č.15/141216/6. Schválený rozpočet bol počas roka upravovaný na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva a to uznesením č. 16/160117/8, 16/160117/9, 16/160117/10 zo dňa
16.01.2017, uznesením č. 21/031017/4 zo dňa 03.10.2017 a 23/131217/4 zo dňa 13.12.2017.
Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2017
Rozpočet obce v €
Príjmy celkom
Výdavky celkom

389 857
388 196

Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

376 489
369 142
7 347

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

5 600
19 053
-13 453

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

7 767
0
7 767

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb
poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými
príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2017 obec bola schopná splácať
svoje záväzky v lehote splatnosti. Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou
časťou rozpočtu.
Na základe opatrení ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovuje rozpočtová
klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2017 členený podľa zdrojov financovania /krytia/.
V roku 2017 boli použité nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
111 – zdroj financovania štátny rozpočet,
11H – transfer od ost. subjektov VS, VÚC
52 – bankové úvery
46 – rezervný fond

41 – vlastné zdroje obce,
43 – zdroje z predaja majetku
71 – iné zdroje, granty
45 – environmentálny fond

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
238 310

Skutočnosť k 31. 12. 2017
243 623

% plnenia
102

Skutočný príjem:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 199 890 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 203 889 €, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 500 €, bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 28 430,76 €,
čo je 103 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22 224,64 €, daň zo
stavieb bola vo výške 6 206,12 €.
c) Daň za psa : 404 €
d) Poplatok za nevýherné a výherné hracie prístroje: 120 €
e) Daň za ubytovanie vo výške: 5 202 €
f) Poplatok za KO a drobné stavebné odpady: 5 486 €
g) Daň za užívanie verejného priestranstva: 90 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmu z prenajatých
priestorov a objektov a príjem za stravné.
Rozpočet na rok 2017
17 530

Skutočnosť k 31. 12. 2017
26 708

% plnenia
152

Z toho najvýznamnejšie položky:
a.) Príjmy z prenájmu vo výške: 3 620 €
b.) Správne poplatky /matrika, stavebné, MZZO/: 1 679 €
c.) Príjmy – vyhlasovanie rozhlasom, predajné miesto: 1010 €
d.) Poplatky za stravovanie : 6 601 €
e.) Príjmy za dopravu: 255 €
f.) Poplatok za hrobové miesto: 70 €
g.) Ostatné poplatky: 584 €
h.) Príjmy za separovaný zber : 547 €
i.) Školné MŠ, ŠKD: 1 124 €

3) Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy tvoria prevažne príjmy z predaja pozemkov, DHM a dotácie.
a) Dotácia – „Kamerový systém II. etapa : 5 000 €
b) z predaja DHM /vlečka, osobné auto/ : 600 €

4) Príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/300908 zo dňa 30.09.2008 bol schválený
Kontokorentný univerzálny úver, z ktorého obec v roku 2017 nečerpala.
Do príjmových finančných operácii patrí rezervný fond vo výške 7476 €.
Prostriedky za výrub drevín použité v roku 2017 vo výške 291,50 €

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.
1.

3.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra
Krajský školský úrad
Nitra
Úrad NSK

4.

2.

Suma v €
44 308
37

Účel
Dotácia - ZŠ
Dotácia - učebnice pre ZŠ

1 700

Dotácia - turnaj ŠK

Úrad NSK

1 700

Dotácia – „Deň obce“

5.

Úrad NSK

1 800

Dotácia – DVD

6.

Krajský školský úrad
Nitra
Krajský úrad životného
prostredia Nitra
Krajský školský úrad
Nitra
Okresný úrad Nové
Zámky
Okresný úrad Nové
Zámky
Ministerstvo financií

7.
8.
9.
10.
11.

870

Dotácia – deti MŠ predškoláci

71,49

Dotácia – životné prostredie

666

Dotácia – vzdelávacie poukazy

252,45

Dotácia – evidencie obyvateľstva

501,48

Dotácia – voľby VUC

13 500

14.

Krajský školský úrad
Nitra
PD Podhájska,
ZRPŠ MŠ
Okresný úrad Nitra

15.

Environmentálny fond

37 000

16.

Ministerstvo vnútra SR

5 000

12.
13.

Dotácia – výmena okien a dverí
na budove MŠ

661

Dotácia – na mzdy v školstve

30

MŠ – pomôcky, hračky

219,60

Dotácia – register adries
Dotácia – sanácia odpadu
Dotácia – Kamerový systém II.
etapa

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

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v €
1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2017
260 000

Skutočnosť k 31. 12. 2017
367 142

% plnenia
141

V tom: najväčšie položky podľa funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
Výdavky verejnej správy
79 200
86 854
mzdy, odvody do ZP, DU
Energie OcU,
5 500
4 321

% plnenia
109
78

Nakladanie s odpadmi odvoz
TKO, separovaný zber
Verejné osvetlenie – energie,
údržba

9 400

8 825

94

9 000

9 024

100

Vzdelávanie ZŠ , mzdy
odvody do ZP, energie
Predškolská výchov MŠ,
mzdy, odvody do ZP , energie

45 700

52 199

114

43 200

58 126

134

Školská jedáleň, mzdy,
odvody do ZP
Šport, energie, materiálové
náklady, ŠK, TJ,
Dom smútku energia, údržba

6 700

8 573

127

8 700

9 457

108

650

1 173

180

500

686

137

3 800

6 000

157

11 740

12 666

107

Spoločný obecný úrad
výdavky na stavebný úrad
Kultúrne podujatia
Údržba obce, miestnych
komunikácii

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2017
2 000

Skutočnosť k 31. 12. 2017
19 053

V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2017 investovala z vlastných zdrojov,
rezervného fondu, kapitálových príjmov a dotácii.
a/ pódium na námestíčku : rezervný fond 7 476 €
kapitálových zdrojov 600 €
vlastné zdroje 2 915 €
b/ modernizácia obecnej budovy č. 441: vlastné zdroje 1 855 €
c/ kamerový systém II. etapa: vlastné zdroje 1 206 €
dotácia 5 000 €

3. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie v roku 2017 neboli.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu: poskytnuté prostriedky v roku 2017 zo štátneho rozpočtu boli
vyčerpané a vyúčtované.
b) obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných darov
Žiadateľ dotácie
ŠK RADAVA
Futbalový oddiel
ŠK RADAVA
Stolnotenisový oddiel
ŠK RADAVA
Prípravka

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2017
4 500

Suma použitých
prostriedkov v roku
2017
4 500

300

300

0

500

500

0

Rozdiel

0

V roku 2017 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotáciu:
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Úrad NSK Nitra
Žiadosť o dotáciu „Rekonštrukcia kultúrno-športového centra v obci Radava“
Radava – rekonštrukcia miestnej komunikácie
Žiadosť o dotáciu o kamerový systém III. etapa
Výmena okien, vonkajších dverí a oprava zdravotechniky na budove MŠ a ŠJ
- Ministerstvo financií
6. Žiadosť o dotáciu BND 12 b. j.
l.
2.
3.
4.
5.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Na základe zákona o sociálnom fonde je sociálny fond tvorený mesačne povinným
prídelom vo výške 1 % z hrubých miezd pracovníkov na osobitný účet obce.
Použitie sociálneho fondu v roku 2017: regenerácia pracovnej sily, Sociálny fond sa
nečerpá na dopravu do zamestnania ani na doplnkové dôchodkové poistenie.
suma v €

Rrezervný fond
Začiatočný zostatok k 01.01.2017

0
Prírastky – z prebytku hospodárenia
Uznesenie č. 18/120417/3 zo dňa: 12.04.2017
Úbytky – použitie rezervného fondu:

7 476

uznesenie č. 23/131217/6 zo dňa: 13.12.2017
na kapitálové výdavky obce
/pódium na námestíčku/

7 476

Konečný zostatok k 31. 12. 2017

Sociálny fond
Začiatočný stav k 1. 1. 2017
Prírastky – povinný prídel
Úbytky – použitie
Konečný zostatok k 31. 12. 2017

0
Suma v €
363,58
1 010,01
1 113,50
260,09

6. 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
- zamestnancom

3 036,19
8 771,05

3 036,19
8 771,05

0
0

- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

5 275,17
948,14
0
29 395,37
0
215,02
47 640,94

5 275,17
948,14
0
29 395,37
0
215,02
47 640,94

0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Primba banka
Slovensko a.s.

Účel

Na splácanie
kapitálových
výdavkov

Výška
poskytnutého
úveru

79 665 €

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

0

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

680,50

29 395,37

Rok
splatnosti

r. 2024

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere č. 12/004/09. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2024, splátky istiny nie sú dané mesačne a splácanie úrokov sú mesačné.

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
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov

Suma v EUR

301 604
301 604
0

- 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 iné........
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 iné...
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

0
0
29 395,37
0
0
0
0
29 395,37
0
0
0
0
0
29 395,37

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

29 395,37

301 604

9,7 %

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
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce :
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce 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 splátka úveru /istiny/
- 651002 úroky
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

301 604
301 604
36 169,63
0
0
150
36 319,63
265 284,37

0
680,50
680,50

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

680,50

265 284,37

0,26 %

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

Stav hospodárenia obce Radava k 31.12.2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu:

376 489

Bežné výdavky spolu:

369 142

Bežný rozpočet/prebytok

7 347

Kapitálové príjmy spolu:

5 600

Kapitálové výdavky spolu:
Kapitálový rozpočet/schodok

19 053
- 13 453

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

6 106

Príjmy z finančných operácií

7 765

Výdavky z finančných operácií

0

PRÍJMY SPOLU

389 857

VÝDAVKY SPOLU

388 196

Výsledok hospodárenia obce sa vypočíta:
/príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu/ - /výdavky bežného rozpočtu +
výdavky kapitálového rozpočtu /
/376 489 + 5 600/ - /369 142 + 19 053/
382 089 – 388 195 rovná sa - 6 106

Výsledok hospodárenia obce za rok 2017 je schodok vo výške - 6106 €
Schodok rozpočtu v sume 6 106 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
7476 EUR

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
A K T Í V A názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

1 036 348,42

995 314,13

Neobežný majetok spolu

1 005 991,59

970 760,72

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

834 100,58

798 869,71

Dlhodobý finančný majetok

171 891,01

171 891,01

Obežný majetok spolu

30 264,23

23 467,43

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2 963,10

1 272,90

Finančné účty

27 301,13

22 194,53

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

92,60

1 085,98

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

1 036 348,42

995 314,13

417 590,77

416 924,44

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

417 590,77

416 924,44

Záväzky

49 380,34

49 040,94

1 400

1 400

0

0

788,49

215,02

Krátkodobé záväzky

17 796,48

18 030,55

Bankové úvery a výpomoci

29 395,37

29 395,37

Časové rozlíšenie

569 377,31

529 348,75

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie

P A S Í V A názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

