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Záverečný účet obce Hvozdnica 

 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

Rozpočet bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na beţný, kapitálový a finančné operácie. 

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 Hvozdnica na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový a bol schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva Hvozdnica č. 14.5.2 dňa 16.12.2016. Počas roka boli vykonané tri rozpočtové 

opatrenia: 

RO č. 1 bolo schválené dňa 28. 6. 2017 uznesením č. 16.6 bod d. 

RO č. 2 bolo schválené dňa 25. 9. 2017 uznesením č. 17.6 

RO č. 3 bolo schválené dňa 31.12.2017 starostom obce na vedomie OZ dňa 16.03.2018 uznesením č. 

19.3.4 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách 

 

 Rozpočet  

schválený  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 634 921,60 714 280,86 

z toho :   

Beţné príjmy  631 351,60 658 087,07 

Kapitálové príjmy 3 000,00 3 000,00 

Finančné príjmy 0,00 52 698,79 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 570,00  585,00 

Výdavky celkom 628 365,00 701 266,26 

z toho :   

Beţné výdavky  260 695,00          270 937,45 

Kapitálové výdavky 82 000,00 134 608,79 

Finančné výdavky 9 600,00 9 600,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 276 070,00 286 120,02 

Rozpočet obce 6 556,60 13 014,60 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v € 

 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

714 280,86 686 770,85 96,15 

 
Z celkových rozpočtovaných príjmov 714 280,86 € bol skutočný príjem obce a jej rozpočtových 

organizácií k 31.12.2017 v sume 686 770,85 €, čo predstavuje 96,15 %  plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

658 087,07 646 602,02 98,25 

 
Z beţných rozpočtových príjmov 658 087,07 € bol skutočný príjem obce k 31.12.2016 v sume 

646 602,02 €, čo predstavuje 98,25 % plnenie. 

 

 

a)  daňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

382 898,04 382 233,26 99,83 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 355 272,05  € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 355 272,05 €, čo predstavuje plnenie na 100 

%.  

 

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  8 717,82 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 130,47€, čo predstavuje 

93,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 618,73 €, dane zo stavieb boli v sume 

3 493,92€. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome boli v sume 17,82€.  

K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

 

 

Daň za psa 
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 492,50 €, čo je 98,50 % plnenie. 

K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 

 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
Z rozpočtovaných 120 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 116 €, čo predstavuje  96,67 %.  

K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 18 288,17 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 222,24 €, čo predstavuje 

99,64 % plnenie. 

K 31.12.2017 obec Hvozdnica neeviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad. 
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b)  nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

71 734,76 64 524,19 89,95 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 57 135  € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50 703,59 €, čo predstavuje 

88,74 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmov z prenajatých pozemkov – cintorínsky poplatok 

v sume 714 € a z príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49 989,59 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3 888,76  € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 888,76 €, čo je 100 % 

plnenie. 

Výber poplatkov  za predaj výrobkov a rozhlas vo výške 9 651,05€,úroky z vkladov 280,79 €. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

203 454,27 199 844,57 98,23 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 203 454,27€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

199 844,57€, čo predstavuje 98,23% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy 

z refundácie – splátka zo ZŠ  v sume 5 600,00 €| a príjmy z vratiek v sume 451,92 €, príjmy 

z výťaţkov lotérie Niké, Doxx v sume 86,56 €, vrátené prostriedky od fyzickej osoby v sume 580,00 € 

a prijaté granty a transfery v hodnote 193 126,09 €. 

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 196 632,35EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 193 126,09EUR, čo predstavuje 98,22% plnenie. 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. ÚPSV a R 116,20 Školské potreby 

2.  ÚPSV a R 850,55 Dotácia HN – škola 

3. Štátny rozpočet 429,75 Dotácia REGOP 

4. Štátny rozpočet 1 092,75 Spoločný stavebný úrad 

5. Štátny rozpočet 109,80 Dotácia ŢP 

6. Štátny rozpočet 50,76 Pozem. a účel. komunikácie 

7. Štátny rozpočet 179 043,00 Školstvo 

8. Štátny rozpočet 1 845,00 MŠ 5 - roční 

9. Štátny rozpočet 60,00 Dotácia CO sklad – skladník 

10. Štátny rozpočet 53,00 Učebnice 

11. Štátny rozpočet 471,80 Transfer - voľby 

12. ÚPSV a R 1 214,56 Transfer – CVČ 

13. Štátny rozpočet 3 001,00 Vzdelávacie poukazy 

13. Štátny rozpočet 173,00 Ţiaci zo sociál. znevýh. prostr. 

13. Štátny rozpočet 1 700,00 Škola v prírode 

13. ÚPSV a R 2 914,92 Aktivačná politika 
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

3 000,00 781,00 26,03 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 000,00 €bol skutočný príjem k 31.12.2017v sume 781,00 €, 

čo predstavuje 26,03% plnenie. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných príjmov 3 000,00 €bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 781,00 €, čo 

predstavuje 26,03 % plnenie. 

 

Granty a transfery 
Obec neevidovala v roku 2017 kapitálové granty alebo transfery. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

52 608,79 38 802,83 73,76 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 52 608,79 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

38 802,83  €, čo predstavuje 73,76% plnenie. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16.4.2. bod b.zo dňa 28. 06. 2017bolo schválené pouţitie 

rezervného fondu v sume 52 608,79€. V skutočnosti bolo plnenie v sume38 802,83€. V roku 2017 boli 

pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 38 802,83€ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

585,00 585,00 100 

 
Z rozpočtovaných beţných príjmov 585,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 585,00  €, čo 

predstavuje 100% plnenie. 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Centrum voľného času Hvozdnica     585,00 EUR 

 

 

Kapitálové príjmy : 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00                   0,00      0,00         

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 €, čo 

predstavuje 100% plnenie. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v € 

 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

701 266,26 550 897,06 78,56 

 
Z rozpočtovaných výdavkov 701 266,26 € boli v obci a v jej rozpočtových organizáciách k 31.12.2017 

skutočne čerpané výdavky v sume 550 897,06 €, čo predstavuje 78,56 % čerpanie. 

 

 

1.Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

270 937,45 216 767,10 80,01 

 
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 270 937,45€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

216 767,10 €, čo predstavuje 80,01% čerpanie. 

 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 78 900 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 73 201,95 €, čo je 92,78 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  voľby, poslanci, dohody, náhrady. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  28 485,04 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 26 102,91 €, čo 

predstavuje  91,64 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 145 932,41€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 102 170,61 €, čo 

predstavuje70,01 % čerpanie. Patria sem výdavky na prevádzku obecného úradu, kultúrneho domu, 

bytových domov, telovýchovnej jednoty, verejné osvetlenie, údrţbu verejných priestranstiev 

a ostatných zariadení patriacich obci. Sú to náklady na energie, materiál, cestovné náhrady, dopravné, 

rutinnú a štandardnú údrţbu, nájomné, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, ostatné tovary 

a sluţby. 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 3 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume2 616,80 €, čo predstavuje 

74,77 % čerpanie. Patria sem transfery na členské príspevky ZMOS, RVC, Horné Povaţie, transfery 

na nemocenské dávky, príspevky pri narodení dieťatka, príspevok pre ŤZP 

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

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 9 500 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 490,33 €, čo predstavuje 

99,90 % čerpanie.  

2. Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

134 608,79 38 802,83 28,83 

 
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 134 608,79 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

38 802,83 €, čo predstavuje 28,83% čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Autobus: 10 800,- Eur 

Kanalizácia Pod hájom: 17 671,80 € 

Rekonštrukcia plynových zariadení: 10 331,03 € 

     

3. Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

9 600,00 9 207,11 95,91 

 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 9 600,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

9 207,11 €, čo predstavuje 95,91% čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

286  120,02 286 120,02 100 

 
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 286 120,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

286 120,02 €, čo predstavuje 100% čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou Hvozdnica250 980,75€ 

Centrum voľného času Hvozdnica        35 139,27€ 

 

  

Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00                   0,00               0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

0,00 €, čo predstavuje 100% čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola s materskou školou          0,00  € 

Centrum voľného času Hvozdnica            0,00  €   
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 647 187,02 

z toho : bežné príjmy obce  646 602,02 

              bežné príjmy RO 585,00 

Bežné výdavky spolu 502 887,12 

z toho : bežné výdavky  obce  216 767,10 

              bežné výdavky  RO 286 120,02 

Bežný rozpočet 144 299,90 

Kapitálové  príjmy spolu 781,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  781,00 

              kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 38 802,83 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  38 802,83 

              kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -38 021,83 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 106 278,07 

Vylúčenie z prebytku  14 221,08 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 92 056,99 

Príjmy z finančných operácií 38 802,83 

Výdavky z finančných operácií 9 207,11 

Rozdiel finančných operácií 29 595,72 

PRÍJMY SPOLU   686 770,85 

VÝDAVKY SPOLU 550 897,06 

Hospodárenie obce  135 873,79 

Vylúčenie z prebytku 14 221,08 

Upravené hospodárenie obce 121 652,71 

 

Prebytok rozpočtu v sume 106 278,07 €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, upravený o navrhujem použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume106 278,07  € 
Zostatok  finančných operácií v sume 29 595,72€,  navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume29 595,72  € 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného 

zákona, z prebytku vylučujú finančné prostriedky v sume 14 221,08 €: 

- fond opráv v sume  5 742,91Eur 

- zábezpekynabytovýdomv sume 8 478,17Eur 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017  vo 

výške 121 652,71€. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 
 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z.  v znení neskorších 

predpisov. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.. 

    

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 = 0,00 

Prírastky - z prebytku hospodárenia + 52 608,79 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 16.6. c.)zo dňa 28. 06. 2017 

autobus 

kanalizácia Pod Hájom 

rekonštrukcia plynových zariadení 

38 802,83 

 

10 800,00 

17 671,80 

10 331,03 

               - krytie schodku hospodárenia 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2017 13 805,96 

 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 0,00 

Prírastky - povinný prídel -       1,50 %                    1 074,66 

                - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky    - závodné stravovanie                     210,70 

                - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

                - dopravné                           0,00 

                - ostatné úbytky                                                863,96 

KZ k 31.12.2017 0,00 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v € 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Majetok spolu 1 598 592,67 1 691 309,99 

Neobežný majetok spolu 1 501 482,45 1 495 111,59 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 11 400,00 11 400,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 292 070,91 1 285 700,05 

Dlhodobý finančný majetok 198 011,54 198 011,54 

Obežný majetok spolu 96 079,93 195 606,93 
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z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 395,13 182,86 

Finančné účty  94 684,80 195 424,07 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 030,29 591,47 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 598 592,67 1 691 309,99 

Vlastné imanie  1 061 651,70 1 165 369,14 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 061 651,70 1 165 369,14 

Záväzky 230 286,27 229 492,62 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 225 507,06 216 161,92 

Krátkodobé záväzky 3 979,21 12 530,70 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 306 654,70 296 448,23 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči ŠFRB                  216 161,92 € 

- voči dodávateľom                     12 530,70€ 

 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2017, obec 

Hvozdnica nemá zriadené ţiadne príspevkové organizácie. 
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
 
Formou transferov boli v roku 2017 z rozpočtu obce financované aktivity a činnosť  organizácií  

formou príspevkov na ich činnosť:  

Slovenský zväz ťaţko postihnutých Štiavnik :100,00 € 

 

Uvedený  príspevok  bol vyúčtovaný priamo obcou  Hvozdnica na konkrétny účel pouţitia v rámci 

činnosti občianskych zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
 Obec Hvozdnica v roku 2017 neprevádzkovala ţiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c) štátnemu rozpočtu 

d) štátnym fondom 

e) rozpočtom iných obcí 

f) 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 zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ Hvozdnica 67 200,00 67 200,00 0,00 

CVČ Hvozdnica 30 000,00 30 000,00 0,00 

Spolu: 97 200,00 97 200,00 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR, ÚPSV a R 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Hvozdnica 185 047,15 185 047,15 0,00 

CVČ Hvozdnica 4 686,18 4 686,18 0,00 

Spolu: 189 733,33 189 733,33 0,00 
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zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

ŠR BV- Dotácia REGOP 429,75 429,75 0,00 

ŠR BV- Dotácia Stavebný úrad 1 092,75 1 092,75 0,00 

ŠR BV- Dotácia ŢP 109,80 109,80 0,00 

ŠR BV- Dotácia CD a PK 50,76 50,76 0,00 

ŚR BV- Dotácia školstvo 179 043,00 179 043,00 0,00 

ŠR BV- Dotácia MŠ 5-roční 1 845,00 1 845,00 0,00 

ÚPSV a R BV- Dotácia HN - škola 850,55 850,55 0,00 

ÚPSV a R BV- Dotácia – aktiv. politika 2 914,92 2 914,92 0,00 

ŠR BV- Učebnice - škola 53,00 53,00 0,00 

ŠR BV- Školské potreby - škola 116,20 116,20 0,00 

ŚR BV- Soc. znevýhodnení 173,00 173,00 0,00 

ŠR BV – Vzdelávacie poukazy 3 001,00 3 001,00 0,00 

OÚ Bytča BV – Skladník CO 60,00 60,00 0,00 

ÚPSV a R BV – Dotácia na podporu zam. 1 214,56 1 214,56 0,00 

ŠR BV – Voľby do VÚC 471,80 471,80 0,00 

ŠR BV – Škola v prírode 2 900,00 1 700,00 1 200,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

 
Na základe Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Bytči, obec Hvozdnica 

hradila náklady spojené s činnosťou stavebného úradu na základe vystavenej faktúry za sluţby. 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  
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Súľov – Hradná 

stavebná oblasť 

 

 

1 092,75 1 092,75 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neposkytla v roku 2016 finančné prostriedky VÚC. 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu       

 
 

Obec Hvozdnica na zasadnutí OZ dňa 16.12.2016 schválila rozpočet bez programovej štruktúry 

uznesením číslo  14.5.2  na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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 121 652,71 €. 

 

 
 


