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Záverečný účet Obce Nová Vieska
za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.1.2016 uznesením obecného
zastupiteľstva č. UZ 40/2016.
Rozpočet bol viackrát zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 6.2.2017 uznesením č. UZ 7/2017
- druhá zmena rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 31.12.2017

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách
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
Rozpočet obce- vyrovnaný

354.800,-

Rozpočet po
zmenách
397.390,-

354.800,-

367.390,0
30.000,-

354.800,-

397.390,-

350.300,0
4.500,-

362.890,30.000,4.500,-

354.800,-

397.390

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
397.390,417.761,58
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
233.030,41

Skutočnosť k 31.12.2017
235.317,14

% plnenia
105%
% plnenia
100%
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Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 182.690,-EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 183.827,- EUR, čo predstavuje plnenie na
101 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 45.422,61,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 46.572,34
EUR, čo je 102 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v
sume 4.163,18 EUR.
c) Daň za psa - príjem vo výške 675,80 EUR
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem vo výške 1.404,-EUR
e) Žetóny príjem vo výške 2.838,- EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
23.563,50

Skutočnosť k 31.12.2017
35.042,26

% plnenia
148%

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12.612,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17.472,57 EUR,
čo je 138 % plnenie. Ide o príjem z predaja služieb a príjem z prenajatých budov, priestorov a
objektov .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne
poplatky, príjem za školské stravovanie:
Z rozpočtovaných 3.547,5 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4831,10 EUR, čo je
136 % plnenie.
Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

110.796,09

127.902,18

115%
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma
v EUR
1.
Okresný úrad Nitra
38.871,2.
Okresný úrad Nitra
1.932,48
3.
Okresný úrad Nitra
210,00
4.
Okresný úrad Nitra
374,09
5.
Okresný úrad Nitra
2.335,42
6.
Ministerstvo práce SR
44.160,7.
ÚPSVaR Nové Zámky
12.292,78
8.
ÚPSVaR Nové Zámky
8.096,00
9.
ÚPSVaR Nové Zámky
11.270,21
10.
Úrad vlády SR
4.345,00
11.
DPO SR
3.000,126.886,98
Spolu

Účel
Školstvo
Matrika
Civilná ochrana
Voľby
Hlásenie pobytu a register občanov
Denný stacionár
Chránená dielňa
Opatrovateľstvo
Aktivačná činnosť
Kultúrne podujatia
Dobrovoľný hasičský zbor

Poplatok od klientov za sociálnu službu a stravovanie: 1015,20€
3) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

Textová časť – kapitálové príjmy:
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

30.000,-

19.500,-

65%

Prijatý úveru z prostriedkov debetného účtu obce na základe UZ 9/2017 zo dňa 27.3.2017.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
397.390,-

Skutočnosť k 31.12.2017
418.589,80

% plnenia
105%

Skutočnosť k 31.12.2017
381.689,77

% plnenia
105%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
362.890,-
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Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 164.351,36,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
171.843,26 EUR, čo je 105 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu, starostu obce a ostatných technických zamestnancov obce, mzdové
prostriedky školy, materskej školy, denného stacionáru.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 54.827,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 59.393,95
EUR, čo je 108 % čerpanie.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 124.166,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 129.950,90
EUR, čo je 104 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
c) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17.443,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 18.440,77 EUR,
čo predstavuje 105 % čerpanie.
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2.100,99 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.100,99
EUR, čo predstavuje 100 %.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
30.000,-

Skutočnosť k 31.12.2017
35.035,95

% plnenia
117 %

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu obecného úradu na základe UZ 9/2017.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
4.500,-

Skutočnosť k 31.12.2017
1.864,08

% plnenia
41%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 4.500,- EUR na splácanie finančného prenájmu na osobné auto bolo
čerpanie k 31.12.2017 v sume 1.864,08 EUR, čo predstavuje plnenie na 41%.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

398.261,58
381.689,77
16.571,81
35.035,95
-35.035,95
19.500,1.864,08
17.635,92
417.761,58
418.589,80
-828,22

Hospodárenie obce:
Celkový schodok obce 828,22 € bol krytý použitím peňažných prostriedkov k 1.1.2017 a ich
zapojením do rozpočtu.
Z výsledku rozpočtového hospodárenia nevyplýva obce tvoriť rezervný fond.

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. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
0
3.529,070
0
3.529,07

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica na vedenie účtovníctva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel – 1 %

Suma v EUR
4.355,77
1.767,94
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Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

637,77

5.485,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KS k 31.12.2017

Majetok spolu

1.305.832,78

1.409.795,77

Neobežný majetok spolu

1.278.712,70

1.398.182,07

3,01

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.124.026,03

1.243.498,41

Dlhodobý finančný majetok

154.683,66

154.683,66

Obežný majetok spolu

20.628,31

10.282,78

111,25

32.47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

13.841,65

6.712,05

Finančné účty

6.675,41

3.538,26

0

0

6.491,77

1.330,92

ZS k 1.1.2017

KS k 31.12.2017

1.305.832,78

1.409.795,77

525.889,93

652.684,48

0

0

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie

525.889,93

652.684,48

Záväzky

106.790,09

133.052,69

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Fondy

z toho :
Rezervy

0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0
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Dlhodobé záväzky

10.696,03

10.768,94

Krátkodobé záväzky

19.217,32

25.907,01

Bankové úvery a výpomoci

76.876,74

96.376,74

Časové rozlíšenie

673.152,76

624.058,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 Obec
k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči zamestnancom
- záväzky z nájmu

96.376,74 EUR
11.419,55 EUR
5.050,83 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Nová Vieska nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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. 1/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

TJ Nová Vieska

Účelové
určenie

Bežné
výdavky
Reformovaná cirkev
Bežné
výdavky
Urbársky spolok Nová Vieska – Kisújfalusi Bežné
Úrbéres Társaság
výdavky
Poľovnícke združenie Nová Vieska – Arad
Bežné
výdavky
ZO Csemadok Nová Vieska
Bežné
výdavky
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
Bežné
dôchodcovia
výdavky
Spolok vinohradníkov
Bežné
výdavky
SPOLU

Suma
žiadaných
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

6.510,-

3.300,-

5.000,-

2.000,-

600,-

600,-

1.000,-

800,-

1.200,-

800,-

500,-

500,-

1.500,-

1.000,-

17.310,-

9.000,-

Rozdiel
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2015. o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
13.359,07 EUR
Celkové výnosy
21.694,77 EUR
Hospodársky výsledok-zisk 8.335,70 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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 Z.z. 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:
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Obec nemá založenú žiadnu právnickú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účel

Poskytnuté
fin.
prostriedky

Skutočne
použité fin.
prostriedky

Rozdiel
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Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Ministerstvo práce SR
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
Úrad vlády SR
DPO SR
SPOLU

Školstvo
Matrika
Civilná ochrana
Voľby
Hlásenie pobytu
Denný stacionár
Chránená dielňa
Aktivačná činnosť
Opatrovatelstvo
Kulúra
DHZ

38.871,00
1.932,48
210,00
374,09
2.335,42
44.160,00
12.292,78
11.270,21
8.096,00
4.345,00
3.000,00
126.886,98

38.871,00
1.932,48
210,00
374,09
2.335,42
44.160,00
12.292,78
11.270,21
8.096,00
4.345,00
3.000,00
126.886,98

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Nová Vieska v roku 2017 neuzatvorila zmluvy so štátnymi fondami.
d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
žiadne
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala žiadne finančné vzťahy rozpočtom VÚC.

12.Hodnotenie programov obce
Uznesením č. 79/2015 Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 14.12.2015,
bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v
zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. Obec v roku 2017 neuplatňovala pri zostavení
rozpočtu programovú štruktúru.
V Novej Vieske máj 2018
Vypracovala: Beáta Takács

Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske
..............................

dňa .................

uznesením č.

schválilo celoročné hospodárenie bez výhrad

Mgr. Valéria Geri
starosta obce

Vyvesený dňa : 6.5.2018
Zvesený dňa :
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