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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č. 028/2016
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 30/2016
- rozpočtové opatrenie 1/2017 – 31.3.2017
- rozpočtové opatrenie 2/2017 – 30.9.2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

673 610,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
616 047,34

421 850,00
176 280,00
69 280,00
6 200,00
673 610,00

449 566,00
91 180,00
69 280,00
6 021,34
612 881,34

269 850,00
225 560,00
20 000,00
158 200,00

275 750,00
140 460,00
20 000,00
176 671,34

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 subjekivitou
Rozpočet obce

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
616 047,34

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

682 595,10

110,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 616 047,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
682 595,10 EUR, čo predstavuje 110,80 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
449 566,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

527 232,71

117,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 449 566,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
, v sume 527 232,71 EUR, čo predstavuje 117,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
306 800,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

361 594,40

117,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 270 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 311 294,22 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31 121,77 EUR, čo
je 180,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 643,68 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8 478,09 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
3 660,70 EUR.
Daň za psa 602,50 EUR (120,50 %)
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 575,91 EUR. (97,26 %)
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
26 050,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

42 421,29

162,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 25 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 29 116,65 EUR, čo
je 116,23 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov, za predaj výr.,tov.,a služieb a z vkladov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 000,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 866,64 EUR, čo je
286,66 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
116 716,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

123 217,02

105,57

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 116 716,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
123 217,02 EUR, čo predstavuje 105,57 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
MDVaRR SR
MDVaRR SR
Okresný úrad životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
UPSVaR SR
UPSVaR SR
UPSVaR SR
UPSVaR SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
92 108,00
1 274,00
2 010,00
37,00
1 013,70
47,09
101,86
390,50
1 932,48
30,00
120,00
407,39
154,00
33,20
4 457,67
2 827,05
2 773,08
13 500,00

Účel
Dotácia pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Vzdelávanie pre MŠ
Na učebnice
Stavebná činnosť – SÚ N.Dubnica
Pozemné komunikácie
Starostlivosť o ŽP
REGOB
Matrika
Register adries
Skladník CO
Voľby do VUC
Hmotná núdza - strava
Hmotná núdza – šk.potreby
Chránené pracovisko
Podpora zamestnanosti
Dotácia pre DHZO
Oprava miestneho rozhlasu

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
91 180,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

100 196,58

109,89

Príjem z predaja kapitálových aktív: 0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 0
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Granty a transfery: 91 199,58 (Dotácia na Zberný dvor – kapitálové)
9 000,00 (Dotácia na auto)

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
69 280,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

35 640,00

51,44

Z rozpočtovaných finančných príjmov 69 280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
35 640,00 EUR, čo predstavuje 51,44 % plnenie.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 35 640,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
6 021,34

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

19 525,81

324,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 021,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
19 525,81 EUR –čo predstavuje 324,27 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
19 525,81 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
612 881,34

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

653 947,11

106,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 612 881,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 653 947,11 EUR, čo predstavuje 106,70 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
275 750,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

289 490,24

104,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 275 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 289 490,24 EUR, čo predstavuje 104,98 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 71 405,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 81 193,93 EUR,
čo je 113,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, chráneného
pracoviska. opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 820,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 30 305,50 EUR,
čo je 117,37. % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 162 665,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 165 156,09
EUR, čo je 101,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom,
odmeny na dohody a odmeny poslancov OZ, komisií pri OZ a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 860,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9 189,32 EUR,
čo predstavuje 77,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 645,40 EUR,
čo predstavuje 91,13 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
140 460,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

155 866,10

110,97
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 140 460,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 155 866,10 EUR, čo predstavuje 110,97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup osobného motorového vozidla
Z rozpočtovaných 21 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 21 200,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Nákup techniky – projekt Zberný dvor Horná Poruba
Z rozpočtovaných 101 760,00. EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 101 372,00
EUR, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.
c) Oprava miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 17 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 33 294,10
EUR, čo predstavuje 190,25 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
20 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

19 725,30

98,63

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 19 725,30 EUR, čo predstavuje 98,63 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
176 671,34

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

188 865,47

106,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 176 671,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 188 865,47 EUR, čo predstavuje 106,90 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
Základná škola
93 419,00
EUR
Materská škola
63 404,21
EUR
Školská jedáleň
32 042,26
EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
0
0
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

% čerpania
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
546 758,52

Bežné príjmy spolu

527 232,71

z toho : bežné príjmy obce

19 525,81

bežné príjmy RO

478 355,71

Bežné výdavky spolu

289 490,24

z toho : bežné výdavky obce

188 865,47

bežné výdavky RO

68 402,81
100 196,58

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

100 196,58

z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

155 866,10

Kapitálové výdavky spolu

155 866,10

z toho : kapitálové výdavky obce

0

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

55 669,52
12 733,29
0
12 733,29

Príjmy z finančných operácií

35640,00

Výdavky z finančných operácií

19725,30

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

15 914,70
682 595,10
653 947,11
28 647,99
0
28 647,99

Prebytok rozpočtu v sume 12 733,29 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
12 733,29 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 15 914,70 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
15 914,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
28 647,99 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 :
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
83 554,27
58 141,45
0,00
0,00
0,00
141 695,72

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

%

Suma v EUR
168,39
704,78
0,00
0,00
0,00
873,17
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

2.141.059,84

2.207.959,51

Neobežný majetok spolu

1.945.340,75

2.021.344,55

19.599,03

19.599,03

Dlhodobý hmotný majetok

1.769.313,20

1.845.317,00

Dlhodobý finančný majetok

156.428,52

156.428,52

Obežný majetok spolu

195.077,52

185.925,02

7.921,88

12.041,68

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

10.495,84

4.820,90

Finančné účty

176.659,80

169.062,44

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

641,57

689,94

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

2.141.059,84

2.207.959,51

796.344,98

883.876,06

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

796.344,98

883.876,06

Záväzky

394.590,15

338.684,31

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

35.643,00

0

Dlhodobé záväzky

334.542,01

320.644,52

Krátkodobé záväzky

8.022,09

7.299,77

Bankové úvery a výpomoci

16.383,05

10.740,02

Časové rozlíšenie

950.124,71

985.399,14

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

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

z toho v lehote
splatnosti

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 31.12.2016

6.191,49
31,60
1.076,68
0,00
0,00
10.740,02
319.771,35
873,17
338.684,31

z toho po lehote
splatnosti

6.191,49
31,60
1.076,68
0,00
0,00
10.740,02
319.771,35
873,17
338.684,31

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima banka
Prima banka

Účel

Výstavba 4 b.j.
Rekonštr.budovy OU

Výška
poskytnutého
úveru

30.000,00
26.100,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

2.580,00
3.063,03

10.740,02
0,00

Rok
splatnosti

r. 2022
r. 2017
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Obec uzatvorila v roku 2015 Úverovú zmluvu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.
na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku (NFP), na krytie oprávnených
výdavkov projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Horná Poruba“. Úver je krátkodobý
s dobou splatnosti do 31.01.2017, splatenie úveru bolo z prostriedkov vyplatenej podpory NFP.

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
546.758,52 EUR
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

546.758,52 EUR
328.055,11 EUR
136.689,63 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce

10.740,02 EUR
319.771,35 EUR
330.511,37 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB

319.771,35 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

10.740,02 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

10.740,02

546.758,52

1,96 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

5.643,03

546.758,52

1,03 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom 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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

TJ Vápeč Horná Poruba - bežné výdavky
KST Vápeč Horná Poruba – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5.000,00 EUR
1.000,00 EUR

5.000,00 EUR
1.000,00 EUR

0
0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

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.
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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
ZŠ s MŠ Horná Poruba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

93.249,27

93.249,27

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Horná Poruba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

95.616,20

95.616,20

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- Obec nemá založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

OU – odbor školstva

Dotácia pre ZŠ

OU – odbor školstva

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

92 108,00

92 108,00

0

Vzdelávacie poukazy

1274,00

1274,00

0

OU – odbor školstva

Vzdelávanie pre MŠ

2 010,00

2 010,00

0

OU – odbor školstva

Na učebnice

37,00

37,00

0

MDVaRR SR

Stavebná činnosť

1 013,70

1 013,70

0

MDVaRR SR

Pozemné komunikácie

47,09

47,09

0

OU- životného prostredia

Starostlivosť o ŽP

101,86

101,86

0

Ministerstvo vnútra SR

REGOB

390,50

390,50

0

Ministerstvo vnútra SR

Matrika

1 932,48

1 932,48

0

Ministerstvo vnútra SR

Register adries

30,00

30,00
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Ministerstvo vnútra SR

Skladník CO

120,000

120,000

0

Okresný úrad Trenčín

Voľby do VUC

407,39

407,39

0

UPSVaR SR

Hmotná núdza - strava

154,00

154,00

0

UPSVaR SR

Hmotná núdza – šk.potr.

33,20

33,20

0

UPSVaR SR

Chránené pracovisko

4 457,67

4 457,67

0

UPSVaR SR

Podpora zamestnanosti

2 827,05

2 827,05

0

Dobrovoľná PO

DHZO Horná Poruba

2 773,08

2 773,08

0

Ministerstvo financií SR

Miestny rozhlas - bežné

13 500,00

13 500,00

0

Ministerstvo PSVR SR

Auto - kapitálové

9 000,00

9 000,00

0

Ministerstvo ŽP SR

Zberný dvor - kapitálové

91 199,58

91 199,58

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
e)

Obec neposkytla a neprijala finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
-

Obec neposkytla a neprijala finančné prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
-

Obec nezostavuje rozpočet s programovou štruktúrou. (Uznesenie OZ č.036/2017)

Vypracovala: Miroslava Porubčanová

Predkladá: Miroslava Porubčanová

V Hornej Porube dňa 02.05.2018
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 28.647,99 EUR.
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