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                                            Návrh 

                         Záverečný účet obce Dlhá Ves 

za rok 2017 

 zmysle §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( novely zákona č. 426/2013, ako i ustanovenia zákona č. 523/2014 Z.z. ) 

 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako  schodkový. 

 

1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.  

583/2004 Z. z  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou: 

 

(Celkové príjmy      Celkové výdavky    Výsledok rozpočtového hospodárenia) 

 

Skutočnosť:                     Príjmy                 Výdavky                 Rozdiel 

Bežné                              236.384,44          221.756,88               14.627,56 

Kapitálové                                   0,00           22.516,81              - 22.516,81 

Finančné operácie             43.206,25                      0,00              43.206,25     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Celkom:                          279.590,69           244.273,69               35.317,00 

 

Rozpočtované:      

Schválený rozpočet          Príjmy                 Výdavky                Rozdiel 

Bežné                                 233.448                220.959                  12.489 

Kapitálové                          152.116                 182.682                - 30.566 

Finančné operácie               41.327                      0                        41.327        

                                 _____________________________________________ 

 Celkom:                             426.891                 403.641                 23.250 

 

 



Rozpočet po zmenách       Príjmy                Výdavky              Rozdiel 

Bežné                                 233.448                225.459                  7.989 

Kapitálové                          152.116                178.182             -  26.066 

Finančné operácie               41.327                     0                       41.327                                   

___________________________________________________________    

Celkom:                             426.891                403.641                 23.250 

 

Úprava rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 zo dňa 

13.11.2017 .  Zmena rozpočtu bola schválená OZ uznesením číslo  2/11-15 / 2017 zo dňa 

15.11.2017.  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

274.775                 279.590,69                    101,75 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 274.775 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 279.590,69 

EUR, čo predstavuje  101,75 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

233.448 236.384,44 101,25 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 233.448 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 236.384,44 

EUR, čo predstavuje 101,25 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

175.170                   184.747,65                105,46 

 

 

 

 



Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 162.520 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 165.701,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,95 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12.650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12.478,55 EUR, čo je 98,64 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.362 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3.073 EUR a dane 

z bytov boli v sume 44 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  12.423 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 56 EUR.  

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 128 EUR. 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 550 EUR bol skutočný príjem dane za psa k 31.12.2017 v sume 593 EUR, čo je 107,80 

% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  593 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na 

dani za psa vo vo výške 14 €. 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem dane za ubytovanie v sume 101 EUR, čo je 50,50 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 101 EUR. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na 

dani za ubytovanie.  

Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 6.200 EUR bol skutočný príjem  dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

boli v sume 5.874 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad v sume 185 EUR. 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

11.500                  11.777                     102,40 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5.671 EUR, čo je 94,51 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 425 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5.246 EUR.K 31.12.2017 

eviduje obec pohľadávku za nájom pivnice vo výške 42 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, popl.za školy a školské zariadenia, miestny rozhlas, 

kopírovacie služby, predaj prebytočného hnuteľného majetku: Z rozpočtovaných 3.800 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.861 EUR, čo je 101,60 % plnenie.  

 

 



c)  iné nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1.600                 2.232,80                    139,55 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.600 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2.232,80 EUR, 

čo predstavuje 139,55 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov 

z hazardných hier a z vratiek, dobropisov, z náhrad z poistného plnenia.  

Prijaté granty a transfery 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

39.828                 39.872                   100,11 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 39.828 EUR bol skutočný príjem vo výške 39.872 EUR, čo 

predstavuje 100,11 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR – Rožňava   1.492 Aktivačná činnosť(§ 50j , § 54) 

OÚ-odbor školstva Košice 36.337 Dotácia na školstvo 

OÚ – odbor VVS    205 Transfer na úseku hlásenia pobytu 

občanov 

Bethlen Gábor                                                        487 „Falunap“/Deň obce 

OÚ- odbor VVS   568 Transfer na Voľby v roku 2017 

Okresný úrad Košice     25 Transfer na vojnové hroby 

KVADREX,KAISER....   220 Granty – sponzorstvo-Deň obce 

 

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

2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

152.116 0 0,00 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

41.327 43.206 104,55 

 



 

Z rozpočtovaných finančných operácií 41.327 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43.206 

EUR, čo predstavuje  104,55 % plnenie.  

V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR ( úsek školstva ) v sume 179 EUR v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017                 % čerpania 

403.641                 244.274                     60,52 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 403.641 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

244.274 EUR, čo predstavuje  60,52 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

225.459                221.757                   98,36 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 225.459 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

221.757 EUR, čo predstavuje  98,36  % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 95.720 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 95.692 EUR, čo je 99,97 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov 

zamestnaných cez ÚPSVaR ( § 54 ) a zamestnancov na úseku školstva ( MŠ, ZŠ,  ŠJ, ŠKD ). 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 35.425 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 34.811 EUR, čo je 98,27 % 

čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 88.293 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 85.193 EUR, čo je 96,48 % 

čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zariadení OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, poistenie majetku, odmeny 

poslancom, dohody o vykonaní práce  a ostatné tovary a služby. 



Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 6.621 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6.061 EUR, čo predstavuje 

91,54  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

K 31.12.2017  nemala Obec Dlhá Ves úver, pôžičku ani návratné finančné výpomoce. 

 

2. Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

178.182                22.517                  12,63 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 178.182 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

22.517 EUR, čo predstavuje  12,63 % čerpanie.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

Nákup malotraktora, výstavba javiska pri kultúrnom dome, rekonštrukcia šatne futbalového ihriska, 

vchodové dvere Domu smútku. 

 

3. Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017  % čerpania 

0                 0                   0,00 

 

V roku 2017 nemala obec rozpočtované žiadne výdavkové finančné operácie. 

Medzi významné položky finančných operácií patrí: 

Z rozpočtovaných 0 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 

v sume 0 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.  

 

4. Užitie schodku  hospodárenia 

 

  Schodok  rozpočtu v sume  - 7.889,25 € 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 bol v priebehu roka 

vysporiadaný z rezervného fondu.  

Zostatok finančných operácií v sume  43.206,25 EUR bol v roku 2017 spôsobený 

čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky. 

 



5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho  

fondu: 

- rezervný fond  /  PS:                        0,00 € 
 

                                            Tvorba:            4.114,80 € 

                                            Čerpanie:                0,00 €   

                                             Zostatok:         4.114,80 € 

 

           -    ostatný peňažný fond:  PS:                     0,00 € 

                                                     Tvorba:      37.033,24 € 

                                                     Čerpanie:   22.516,81 € ( nákup malotraktora, rekonštr.DS,             

                                                                                              šatne, výstavba javiska) 

                                                     Zostatok:    14.516,43 €                                     

           -    sociálny fond  /        PS:                    1.718,86 € 

                                                Tvorba:                 813,85 € 

                                                 Čerpanie:         1.609,96 € 

                                                KS:                      922,75 €                  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017: ( v € ) 

    Aktíva:      

   Neobežný majetok:                       804.285,07 

     - pozemky                                                      4.090,82 

     - stavby                                                      421.979,62 

     - drobný dlhodobý hmotný majetok                  501,89 

    - stroje, prístroje, zariadenia                           3.948,46 

    - dopravné prostriedky                                    7.405,30 

     - obstar.dlhodobého maj. /042/                   244.404,52  

     - ost.dlhodobý fin.majetok/cenné papiere/  121.954,46                                    

    Obežný majetok:                                    37.372,74 

    1. Zásoby                                                             123,03 

        - materiál na sklade                                          123,03   ( 55,99 školská jedáleň) 

                                                                                                  67,04 služ.vozidlo )     

    2. Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy        156,29 

        -  ost. zúčtovanie rozpočtu obce /357/            156,29 

    3. Pohľadávky                                                     808,68 



        -  odberatelia -z podn. činnosti                            0,00 

        -  ostatné pohľadávky                                     218,67  z toho ( popl.na stravnom účte)                                                                                                  

        -  pohľadávky z nedaňových príjmov/318/      227,00  ( popl.za kom. odpad 2017) 

        -  pohľadávky z daňových  príjmov /319/        141,54  ( miestne dane za rok 2017)  

        -  pohľadávky voči zamestnancom                      4,00  

        -  iné pohľadávky                                             217,47 ( vodné - cintorín, ihrisko ) 

   4. Finančný majetok                                         36.284,74 

        - pokladňa                                                        677,22 

          pokladňa - podnikanie                                    227,65  

        - ceniny                                                              18,00     

        - Bežné účty/peniaze na ceste                    34.639,78 

        - Stravný účet                                                   722,09  

    Časové rozlíšenie:                                      866,94 

        - Náklady budúcich období                               866,94 

        - Príjmy budúcich období                                      0,00 

_______________________________________________________________________ 

    Aktíva  s p o l u :                             842.524,75 

 

 

 Pasíva   : 

  Vlastné imanie a záväzky:                    842.524,75 

   

Výsledok hospodárenia                                  150.871,43 

  - nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov       161.462,05 

 - výsledok hosp. za účtovné obdobie                 - 10.590,62 

Záväzky                                          13.945,90      

1. Rezervy                                                                    0,00   

  -  Rezervy ostatné,     krátkodobé                              0,00 

2. Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy                 0,00 

   -  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce /357/              0,00  

3. Dlhodobé záväzky                                                      922,75          

   - zo soc. fondu                                                        922,75 

4. Krátkodobé záväzky                                         13.023,15 



   - dodávatelia                                                             95,40 

   - nevyfakturované dodávky                                    267,74  

   - iné záväzky - 379                                                 716,65  

   - voči zamestnancom                                            6.841,28 

   - zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia               4.203,75 

   - ostatné priame dane                                             898,33 

5.  Bankové úvery a výpomoci                                    0,00  

     Bankové úvery dlhodobé                                            0,00 

     Bankové úvery krátkodobé                                       0,00 

Časové rozlíšenie                                                  677.707,42 

    Výdavky budúcich období                                      2.716,38    

    Výnosy budúcich období                                    674.991,04 

_______________________________________________  

Pasíva  spolu                                            842.524,75                 

 

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu  / záväzkov a pohľadávok  v skladbe podľa 

druhu, prípadne podľa subjektov/ k 31.12.2017 

Peňažné prostriedky:  na účtoch  / v € / 

                                  poč. stav          príjem            výdaj             kon. zostatok 

______________________________________________________   ______                         

Základný bežný účet - VÚB 

( 21029582/0200  )       2.736,66          4.825,00          5.833,19            1.728,47  

Bežný účet – školstvo- VÚB  

( 1634565753/0200)        427,07         37.209,13        37.267,12              369,08  

Podúčet–hmotná núdza -VÚB 

( 1740118455/0200 )      135,15                    0,00              60,60                74,55  

Bežný účet  – Prima banka  

( 6567105003/5600)     39.073,88       187.828,70      194.434,90        32.467,68 

 Stravný účet 

 ( 1639452459/0200)       833,18            5.650,92           5.762,01             722,09 

 Peniaze na ceste                0,00          75.481,72         75.481,72               0,00 

 Pokladňa - OcÚ              604,44           39.437,84        39.856,90            187,38 



 Pokladňa – Školstvo       227,05            1.783,05           1.520,26            489,84 

 Pokladňa- podnikanie     457,07            1.340,00           1.569,42            227,65 

 

  - v podrobnom členení viď. výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01. 

                                    poč. stav       prírastky     úbytky/preradenie      kon. stav      

___________________________________________________________________ 

Pozemky                        4.090,82               0,00               -                   4.090,82 

Stavby                        443.803,65       10.552,61        32.376,64       421.979,62 

Stroje                              3.948,46               0,00                0,00            3.948,46 

Dopr.prostriedky             4.200,58         3.863,24           658,52            7.405,30   

DHM                               4.972,36         2.142,61         6.613,08              501,89 

Obstar.dlh.maj./042/    244.404,52      16.558,46       16.558,46       244.404,52 

DFM /cenné papiere/  121.954,46           -                       -                121.954,46 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

C e l k o m  :                827.374,85      33.116,92       56.206,70       804.285,07 

Účet 028 ( Drobný hmotný majetok): 

676,60 €    Búracie kladivo                   179€ Fukár 

369 €   Umývačka riadu                        380 € tlačiareň EPSON 

538,01 € rozmetadlo 

Účet 042 ( Obstaranie DHM)        

                 Fa za stavbu: “Kanalizácia a ČOV“               237.004,52 € 

                 Fa za proj. dok., VO “ Zastrešenie DS“             5.600,00 €  

                 Fa za proj. dok. „ Výstavba multif. ihriska“        1.800,00 €                                             

S p o l u :                                                                        244.404,52  €    

       

  Obec evidovala k 31.12.2017 záväzky v skladbe:      

  - voči dodávateľom z obchodného styku (321)                     95,40 € 

  -  nevyfakturované dodávky ( účet 326)                             267,74 € 
     (267,74 € – COOP Revúca -  potraviny  školskej jedálne ) 

   - voči zamestnancom                      ( účet  331)             6.841,28 € 

  -  ostatné záväzky voči zam.            ( účet  379)                716,65 € 

  -  voči zdravotnej a sociálnej poisť.  ( účet 336)              4.203,75 €    

  -  ostatné priame dane                     ( účet 342)                 898,33 € 



  - záväzky zo sociálneho fondu         ( účet 472)                 922,75 € 

  - bankové úvery dlhodobé /Prima banka/  účet  ( 461 )          0,00 €                                              

V roku 2017 obec neprijala žiadny bankový úver. 

 Zostatok z roku 2016:                                                             0,00 €   

 Bankový úver                                                                          0,00 €       

 Zostatok k 31.12.2017:                                                           0,00 €   

Iné cudzie zdroje obec nevyužívala. 

Návratné zdroje financovanie neboli použité. 

                

Obec evidovala k 31.12.2017 

 pohľadávky v skladbe:                                                              808,68 € 

-  odberatelia ( z podnikateľskej činnosti )                                    0,00 € 

-  pohľadávky z miestnych daní a poplatkov                             368,54 € 

 - pohľadávky voči zamestnancom /335/                                       4,00 € 

- ostatné pohľadávky /315/ (školská jedáleň)                            218,67 € 

- iné pohľadávky /378- vodné – cintorín, ihrisko/                       217,47 €    

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa  § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

Transfery z rozpočtu obce:                                                            

- rozpočtom iných obcí ( spoločná úra- 
dovňa -príspevok na činnosť - 2017)                              800,23 €   

            -   občianskemu združeniu  ( Telovýchovná 

                jednota Dlhá Ves )                                                        3.400,00 € 

             -  občianskym združeniam ( RVC,ZMOS,ZMOHG,     

                 MAS KRAS )                                                                1.133,21 € 

 

9. Podnikateľská činnosť 

V roku  2017 vykonávala Obec Dlhá Ves podnikateľskú činnosť – práce nákladným autom 

Praga V3S. 

Celkové výnosy činili:      1.340,00 € ( faktúry za práce s nákladným vozidlom V3S ) 

Celkové náklady činili:     1.569,42 € ( nafta, súčiastky, mzdové náklady) 

 



10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov  

- Zahraničné granty 
Bethlen Gábor Allapítvány – „Falunap“ ( Deň obce)                                                                                

Pridelené: 486,73 € 
Čerpané : 486,73 € 

                
- k  štátnemu rozpočtu: / v €/                 

 
   Transfery do rozpočtu obce:                 pridelené     čerpané    zostatok /vrátené        

            - ÚPSVaR   - na aktivačnú činnosť                  1.492,00    1.492,00          0,0 

  - Dotácia na školstvo                                    36.337,00   36.014,00       320,00/ 3,00 

-  Dotácia na voľby do NR SR v roku 2017 

    ( Ministerstvo   vnútra SR)                              568,30         421,62       0,00/146,68 

  - Dotácia na hlásenie pobytu občanov, register adries 

    ( Ministerstvo vnútra SR)                                204,78         204,78             0,00     

- Dotácia na star. o vojnové hroby       
( Obvodný úrad Košice)                                  25,00          25,00             0,00  

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej  tabuli: 18.5.2018 

Zvesené: 1.6.2018 

 

Prílohy: 

- Výkaz o plnení rozpočtu  Fin 1-12 k 31.12.2017 
- SÚVAHA  Úč ROPO  SFOV 1-01  k 31.12.2017 
- Výkaz ziskov a strát  Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2017 
- Fin. výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a fin. 

   prenájme subjektu ver. správy   Fin 5-04   k 31.12.2017 

              -   Výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí Fin 6-04  k 31.12.2017 

- Príloha č. 1 : Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu  obce za rok           
2017 

- Príloha č. 2:  Tabuľka  plnenia rozpočtu  
                                                                         

 

 

 

 



 

                                           

 

 

 

 

                                                                                       

 


