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Záverečný účet obce 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. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.
300/2016/20
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 14.3.2017 uznesením č. 315/2017/21(Rozpočtové opatrenie
č. 1/2017)
- druhá zmena schválená dňa 30.3.2017 starostom obce (Rozpočtové opatrenie č. 2/2017)
- tretia zmena schválená dňa 14.6.2017 uznesením č. 332/2017/22 (Rozpočtové opatrenie
č. 3/2017)
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2017 starostom obce (Rozpočtové opatrenie č. 4/2017)
- piata zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 351/2017/23 (Rozpočtové opatrenie
č. 5/2017)
- šiesta zmena schválená dňa 30.9.2017 starostom obce (Rozpočtové opatrenie č. 6/2017)
- siedma zmena schválená dňa 14.11.2017 starostom obce (Rozpočtové opatrenie č.
7/2017)
- ôsma zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 388/2017/25 (Rozpočtové opatrenie
č. 8/2017)
- deviata zmena schválená dňa 15.12.2017 starostom obce (Rozpočtové opatrenie č.
9/2017).

Rozpočet obce k 31.12.2017

1 637 044,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v €
1 934 181,56

1 630 044,00
0,00
0,00
7 000,00
1 637 044,00

1 778 664,81
0,00
141 132,35
14 384,40
1 934 181,56

944 171,00
0,00

1 018 447,36
139 947,00

Schválený
rozpočet v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
bežné
Výdavky RO s právnou subjektivitou
kapitálové
Rozpočtové hospodárenie obce

110 850,00
582 023,00

Obec Topoľčianky

115 850,00
657 187,20
2 750,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 934 181,56

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 953 042,40

100,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 934 181,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 953 042,40 EUR, čo predstavuje 100,98 % plnenie. Uvedené hodnoty sú aj
s rozpočtovou organizáciou: ZŠ Topoľčianky.
V skutočnosti nie sú zarátané mimorozpočtové príjmy (za potraviny a finančné zábezpeky na
nájomné byty).
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 793 049,21

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 835 355,97

102,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 793 049,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 835 355,97 EUR, čo predstavuje 102,36 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
984 591,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 007 104,99

102,29

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 806 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 824 447,32 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 98 925,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 99 884,67 EUR, čo
je 100,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 292,06 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 58 885,78 EUR a dane z bytov boli v sume 706,83 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 96 356,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 527,72 EUR. K 31.12.2017
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 39 863,11 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 407,69 €, čo je 100,32 %.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 7 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 021,50 €, čo je 100,31 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 906,34 €, čo je 119,14 %.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 15 796 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 796 €, čo je 100,00 %.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 52 870 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 55 641,47 €, čo je 105,24
%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 54 574,07 €, za nedoplatky z minulých rokov
1 067,40 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na KO v sume 5 167,12 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
78 690,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

90 717,55

115,28

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 63 690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 79 747,29 EUR, čo
je 125,21 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 019,44 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 77 781,61 EUR
a príjem z prenajatých prístrojov a hasičského auta v sume 946,24 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 970,26 EUR, čo
je 73,14 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
77 766,58

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

85 041,81

109,36

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 77 766,58 EUR, bol skutočný príjem vo
výške 85 041,81 EUR, čo predstavuje 109,36 % plnenie.
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za poskytovanie služieb občanom. Z uvedenej
sumy je to čiastka 44 162,22 € a tiež dobropisy za energie v sume 14 686,58 EUR.
Ostatné príjmy ďalej tvoria príjmy za malé zdroje znečisťovanie ovzdušia, úroky z bank,
z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, školné - rodičovský príspevok v MŠ, CO odmeňovanie skladníka, dobropisy, plnenie z poistiek a platby za stravné zamestnanci.
V skutočnosti nie je zahrnutý príjem mimorozpočtový za stravné v školskej jedálni MŠ vo
výške 17 935,14 EUR.
d) prijaté granty a transfery:
Rozpočet na rok 2017
637 617,23

Skutočnosť k 31.12.2017
638 107,22

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 637 617,23 EUR bol skutočný príjem vo výške
638 107,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec Topoľčianky
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Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
MV SR Bratislava: Obvodný úrad
Nitra
MV SR Bratislava: Obvodný úrad
Nitra
MV SR Bratislava: Obvodný úrad
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
MV SR Bratislava: Okresný úrad Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry SR: Fond na
podporu umenia
Ministerstvo kultúry SR: Fond na
podporu umenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Obec Machulince
Danfoss: darovacia zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
SPOLU:

Suma v EUR
Účel
535 475,00 Pre základnú školu – prenesené
kompetencie – normatívne FP
30 531,00 Pre základnú školu –
nenormatívne FP
4 677,00 Pre materské školy na
predškolákov
14 099,00 Pre spoločný OcÚ školský
879,45 Úsek hlásenia pobytu občanov a
registra obyvateľov SR -REGOB
90,00 Register adries
5 339,97 Matrika
249,04 Starostlivosť o životné prostredie
291,00 Stravné pre deti v hmotnej núdzi
83,00 Školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi
33 600,17 Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti
964,01 Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
1 800,00 Dotácia na podporu cestovného
ruchu
1 700,00 Kultúrne leto 2017, XV. ročník
1 000,00 Nákup knižničného fondu
1 500,00 Interierové vybavenie pre
knižnicu: Regály na knihy
3 000,00 Zabezpečenie MTZ pre DHZ
35,00 Príspevok na Beh oslobodenia
200,00 Kultúrne leto 2017, Mikuláš
2 478,45 Úsek stavebného poriadku
115,13 Úsek dopravy: komunikácie
638 107,22

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
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 658,03

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 658,03 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja starého vyradeného traktora URSUS v sume 2 500,00 EUR.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Príjem za predaj pozemkov v sume 158,03 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
xxx

Suma v EUR
xxx

Účel

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
141 132,35

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

112 278,40

79,56

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 141 132,35 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 112 278,40 EUR, čo predstavuje 79,56 % plnenie.
Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté finančné prostriedky z rezervného fondu vo
výške 111 093,05 EUR.
V roku 2017 boli použité aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dopravné pre žiakov ZŠ z roku
2016 v sume 613,75 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Tiež bol použitý Fond prevádzky, údržby a opráv z nájomnej bytovky 16- BJ, vo výške 571,60
EUR.
Vo výkaze za finančné operácie je zaradená aj mimorozpočtová položka: Finančná zábezpeka na
bytové domy v sume: 9 655,71 EUR a zostatok finančných prostriedkov na potravinovom účte
90,33 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14 384,40

Skutočnosť k 31.12.2017
14 384,40

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14 384,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
14 384,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V skutočnosti v príjmovej časti je však zahrnutý aj príjem mimorozpočtový za stravné v školskej
jedálni – Zariadenie školského stravovania pri ZŠ vo výške 37 720,97 EUR.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základnej školy
Litoměřická 32, 951 93 Topoľčianky:
Sú to príjmy z prenajatých priestorov, poplatky za školské zariadenie, úroky z banky a bežné
transfery v rámci VS z rozpočtu obce. Taktiež je tu zahrnutá aj refundácia z ÚPSVaR Nitra na
projekt: Praxou k zamestnaniu vo výške 1 981,11 EUR.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 750,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 750,00 EUR.
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Kapitálový príjem rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základnej školy
Topoľčianky. V roku 2017 ZŠ prijala kapitálový príjem z podielový daní obce na zakúpenie
umývačky riadu pre Zariadenie školského stravovania.
Vo finančných operáciách je zaradená mimorozpočtová položka: zostatok finančných
prostriedkov na potravinovom účte (168,26 EUR).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 934 181,56

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 861 265,28

96,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 934 181,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 861 265,28 EUR, čo predstavuje 96,23 % čerpanie. Uvedené hodnoty sú aj
s rozpočtovou organizáciou: ZŠ Topoľčianky.
V skutočnosti nie sú zarátané mimorozpočtové výdavky.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
1 018 447,36

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

979 392,20

96,17

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 018 447,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 979 392,20 EUR, čo predstavuje 96,17 % čerpanie.
V skutočnosti nie je zahrnutý výdavok mimorozpočtový za potraviny v školskej jedálni MŠ vo
výške 17 917,48 EUR.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby - matrika
Všeob. verejné služby inde nešpec. –
Voľby do samosprávnych krajov
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť:
podpora zamestnanosti
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie

Rozpočet v €
Skutočnosť v €
473 495,03
465 058,11
2 290,00
1 973,54
5 339,97
5 339,97
964,01
964,01
18 927,00
270,00
12 700,00
49 450,16
6 800,00
65 050,00
8 245,83
2 071,60
0,00
20 000,00
Obec Topoľčianky

% plnenia
98,22
86,18
100,00
100,00

17 232,33
270,00
12 440,55
48 561,25

91,05
100,00
97,96
98,20

5 327,16
57 829,85
6 539,77
1 392,28
0,00
18 114,99

78,34
88,90
79,31
67,21
0,00
90,57
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Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby –
Miestny rozhlas
Predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (MŠ)
Vedľajšie služby poskytované
v rámci predprimárneho vzdelávania
(Školská jedáleň)
Vzdelávanie inde neklasifikované –
spoločný OcÚ školský
Vzdelávanie inde neklasifikované –
Centrum voľného času
Sociálne zabezpečenie - Staroba
Sociálne zabezpečenie – Rodina a
deti
Hmotná núdza – strava
Spolu

16 535,00
25 155,00
550,00

15 196,21
23 946,23
52,78

91,90
95,19
9,60

192 167,00

190 022,11

98,88

36 510,00

32 402,58

88,75

15 799,76

15 761,37

99,76

642,00

636,24

99,10

64 985,00
500,00

59 840,87
490,00

92,08
98,00

0
1 018 447,36

0
979 392,20

0
96,17

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 428 740,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 425 299,99
EUR, čo je 99,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kultúry,
matriky, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov školstva s výnimkou právneho subjektu ZŠ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 158 408,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 152 897,90
EUR, čo je 96,52 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovni z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 379 905,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 370 765,91
EUR, čo je 97,59 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 32 465,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
31 113,55 EUR, čo predstavuje 95,84 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 18 927,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
17 232,33 EUR, čo predstavuje 91,05 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
139 947,00

Skutočnosť k 31.12.2017
111 093,05
Obec Topoľčianky

% čerpania
79,38
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 139 947,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 111 093,05 EUR, čo predstavuje 79,38 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcie chodníkov na uliciach Cintorínskej, SNP pri MŠ, Lipovej a tiež obnova
odvodňovacieho rigolu na ulici Lipovej:
Z rozpočtovaných 109 060,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 94 175,37
EUR, čo predstavuje 86,35 % čerpanie.
b) Odvetranie kúpeľní v objekte Tatran:
Z rozpočtovaných 11 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 947,68
EUR, čo predstavuje 25,19 % čerpanie.
c) Zakúpenie osobného 9-miestneho vozidla Mercedes-Benz predovšetkým pre potreby
Dobrovoľného hasičského zboru:
Z rozpočtovaných 13 970,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 970,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
115 850,00

Skutočnosť k 31.12.2017
110 842,83

% čerpania
95,68

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 115 850,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 112 064,70 EUR, čo predstavuje 95,68 % čerpanie.
V skutočnosti nie je zahrnutá mimorozpočtová položka: vrátenie finančnej zábezpeky nájomcom
18-bytovej jednotky vo výške 1 221,87 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Sú to
a) Transakcie verejného dlhu:
Z rozpočtovaných 72 102,00 € je na splácanie istiny z prijatých úverov z Prima banky
Slovensko a.s. skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 72 101,92 €, čo predstavuje 100,00 %.
Z podpory poskytnutej zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu - 18 BJ a 16- BJ
Topoľčianky bolo rozpočtované 28 768,00 € a skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume
28 763,79 €, čo predstavuje 99,99 %.
Obec uzatvorila v roku 2015 Leasingovú zmluvu č. LZF/15/60165 na zakúpenie traktora Zetor
Proxima 90. Doba finančného prenájmu je 48 mesiacov. Celková hodnota traktora je 39 620
EUR. V roku 2017 sa z rozpočtovaných 9 980,00 EUR uhradilo 9 977,12 EUR, čo predstavuje
99,97%.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
657 187,20

Skutočnosť k 31.12.2017
657 187,20

Obec Topoľčianky

% čerpania
100,00
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 657 187,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 657 187,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Mimo bežných výdavkov rozpočtovaných, tu boli aj výdavky mimorozpočtové za potraviny
v Zariadení školského stravovania v sume 37 719,52 EUR.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Je to Základná škola Litoměřická 32 v Topoľčiankach (prenesené kompetencie), spolu so
školským klubom detí a školskou jedálňou (originálne kompetencie).
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 341 835,68 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 341 835,68 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 41 103,88 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 41 103,88 €, čo je 100,00 %.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 120 656,43 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 120 656,43 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 14 668,90 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 14 668,90 €, čo je 100,00 %.
V rámci projektu cez ÚPSVR bol refakturovaný výdavok z ESF a ŠR na mzdy a odvody vo
výške 1 981,11 €, t.j. z rozpočtovaných 1 981,11 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo
výške 1 981,11 € - čo je 100,00% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 87 165,73 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 87 165,73 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 32 748,38 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 32 748,38 €, čo je 100,00 % .
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 16 844,96 € z prenesených kompetencií (spolu aj s hmotnou núdzou) bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 844,96 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných
182,13 € z originálnych kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 182,13 €, čo je
100,00 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 750,00

Skutočnosť k 31.12.2017
2 750,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2 750,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 2 750,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Finančné prostriedky poskytla Obec ako zriaďovateľ - na originálne kompetencie – na zakúpenie
Umývačky riadu pre ZŠS pri ZŠ Topoľčianky.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Obec Topoľčianky
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 835 355,97

z toho : bežné príjmy obce

1 820 971,57

bežné príjmy RO

14 384,40

Bežné výdavky spolu

1 636 579,40

z toho : bežné výdavky obce

979 392,20

bežné výdavky RO

657 187,20

Bežný rozpočet

198 776,57
5 408,03

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

2 658,03

kapitálové príjmy RO

2 750,00

Kapitálové výdavky spolu

113 843,05

z toho : kapitálové výdavky obce

111 093,05

kapitálové výdavky RO

2 750,00

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

-108 435,02
90 341,55
12 676,46
77 665,09

Príjmové finančné operácie

112 278,40

Výdavkové finančné operácie

110 842,83

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

1 435,57
1 953 042,40
1 861 265,28
91 777,12
12 676,46

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

79 100,66

Prebytok rozpočtu v sume 90 341,55 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 12 676,46 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 77 665,09 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 1 435,57 EUR 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 1 435,57 EUR
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 tohto prebytku vylučujú :
Obec Topoľčianky

13

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 597,12 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva (nevyčerpané dopravné, SpŠÚ) v sume 597,12 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 10 401,36 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 107,99 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 1 569,99 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
79 100,66 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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 2016
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Rezervný fond v roku 2017 celkom:
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 314/2017/21 zo dňa 14.03.2017 na
dodávkové vozidlo Mercedes-Benz
na rekonštrukcie chodníkov

Suma v EUR
107 163,78
59 774,76

166 938,54

13 970,00
55 393,56

- uznesenie č. 349/2017/23 zo dňa 24.08.2017 na
na rekonštrukciu chodníkov
na odvetranie kúpeľní v objekte TATRAN

38 781,81
2 947,68

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Úbytky celkom
KZ k 31.12.2017

111 093,05
55 845,49

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Obec Topoľčianky
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25 % HM
- ostatné prírastky
SF CELKOM:
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- životné jubileum, odpracované roky,...
- dopravné
- ostatné úbytky (vianočné)
Úbytky celkom:
ZS k 1.1.2017

Suma v EUR
1 767,44
4 639,98
6 407,42
3 124,10
264,00
953,00
520,00
4 861,10
1 546,32

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv v 18-BJ
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- revízia 18 ks plynových kotlov
- kontrola hasiacich prístrojov v bytovom dome
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR

Fond prevádzky, údržby a opráv v 16-BJ
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- prehliadka a skúška plynových zariadení
- na opravu ....
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR

35 102,80
4 422,14

579,80
43,00
38 902,14

3 517,64
3 537,10

516,60
6 538,14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2017 v EUR
8 594 511,73

KZ k 31.12.2017 v EUR
8 380 408,29

7 246 748,24

7 073 816,43

20 100,00

20 100,00

6 676 557,18

6 503 625,37

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Obec Topoľčianky
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Dlhodobý finančný majetok

550 091,06

550 091,06

1 318 105,04

1 280 771,12

3 456,03

3 672,00

981 887,28

951 877,95

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

53 847,51

57 883,70

Finančné účty

278 914,22

267 337,47

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

29 658,45

25 820,74

ZS k 1.1.2017 v EUR
8 594 511,73

KZ k 31.12.2017 v EUR
8 380 408,29

3 457 251,52

3 527 503,43

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

3 457 251,52

3 527 503,43

Záväzky

2 310 232,04

2 183 025,35

1 270,00

2 540,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

982 501,03

952 368,90

Dlhodobé záväzky

796 041,91

761 719,01

Krátkodobé záväzky

143 975,20

152 055,46

Bankové úvery a výpomoci

386 443,90

314 341,98

2 827 027,17

2 669 879,51

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom: ŠFRB (18-BJ)

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

10 303,83
56 407,77
36 206,67
7 524,74
0,00
314 341,98
338 778,14

Obec Topoľčianky

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

10 303,83
56 407,77
36 206,67
7 524,74
0,00
314 341,98
338 778,14
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- štátnym fondom: ŠFRB (16-BJ)
- zábezpeky: nájomné bytové domy
- ČSOB Leasing (traktor ZETOR)
- ostatné záväzky (zo SF a iné)
Záväzky spolu k 31.12.2017

415 570,75
33 218,34
14 221,80
5 562,96
1 232 136,98

415 570,75
33 218,34
14 221,80
5 562,96
1 232 136,98

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s
(Dexia banka)

Prima banka
Slovensko, a.s
(Dexia banka)

Prima banka
Slovensko,
a.s

Prima banka
Slovensko,
a.s
Štátny fond
rozvoja
bývania
Štátny fond
rozvoja
bývania

Účel

Rekonštrukcia
stredu obce,
miestnych
komunikácií,
výstavba
infraštruktúry
k bytovke
Revitalizácia
centrálnej
časti obce:
1.etapa,
2.etapa,
Rekonštrukcia
ZŠ,
Hasičského
domu, MŠ
SNP
Predfinancova
nie
a spolufinanco
vanie
investičnej
akcie
Revitalizácia
centrálnej
časti obce:
II.etapa,
rekonštr.
cesty,
chodníka
a okolia
OcÚ,...
Úhrada kúpnej
ceny za
technickú
vybavenosť
k bytovému
domu – 16 BJ
Výstavba
nájomných
bytov
v bytovom
dome: 18-BJ
Obstaranie
nájomného
bytu kúpou:
Bytový dom –
16 bytových
jednotiek +
technická
vybavenosť

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

33 193,92 €

3 435,58 €

116 178,71 €

2021

235 000 €

17 120,00 €

3 129,50 €

115 160,00 €

2024

80 000 €

11 428,00 €

869,59 €

28 574,00 €

2020

75 149,27 €

10 360,00 €

1 001,21 €

54 429,27 €

2023

16 537,14 €

3 526,14 €

338 778,14 €

2036

12 226,65 €

4 236,75 €

411 212,03 €

2046

15 mil. Sk
t.j.
497908,78
EUR

15 660 000
Sk,
t.j.
519 816,77
EUR
426 550,00
EUR

Obec Topoľčianky

Rok

17

Na základe pracovného stretnutia so zástupcom Prima banky Slovensko, a.s. a následne žiadosti
o zníženie úrokovej sadzby na splácaných bankových úveroch boli dňa 20.10.2017 podpísané
Dodatky k úverovým zmluvám podľa ktorých sa upravujú úrokové sadzby na všetkých úveroch
na Druh úverovej sadzby: Reverzibilná. Celková Reverzibilná úroková sadzba je hodnota 12
mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 1,60 % p.a.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec 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. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OFK TATRAN Topoľčianky - bežné
výdavky na údržbu trávnatých ihrísk, na
dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
stravné, odmeny pre cvičiteľov, trénerov
a rozhodcov.
Senior klub Topoľčianky o.z. – bežné
výdavky na organizačné zabezpečenie
kultúrno-spoločenských podujatí a na
zaplatenie autobusových zájazdov seniorov
Športový klub Topoľčianky, o.z. – bežné
výdavky na zakúpenie bicykla, príslušenstva
a výstroja, výstavbu tréningovej trate
a organizovanie Slovenského pohára
v horskej cyklistike.
Folklórna skupina TOPOĽNICA, OZ –
bežné výdavky na dokúpenie ozvučovacieho
zariadenia, na vydanie audio CD
s nahrávkami.
Občianske združenie PARK Topoľčiankybežné výdavky na údržbu parku, vodného
systému, chodníkov a drobných stavieb, na
revitalizáciu zelene, nákup materiálu
k uvedenej činnosti.
FoTOP-FOTOKLUB Topoľčianky, OZ –
bežné výdavky na výstavy fotografií,
zorganizovanie VIII. ročníka medzinárodnej
výstavy fotografií v Topoľčiankach, na
propagačný materiál, usporiadanie koncertu ,
na pomôcky súvisiace s činnosťou.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7 000,00 EUR

7 000,00 EUR

0,00

2 500,00 EUR

2 500,00 EUR

0,00

2 000,00 EUR

2 000,00 EUR

0,00

600,00 EUR

600,00 EUR

0,00

1 000,00 EUR

1 000,00 EUR

0,00

950,00 EUR

950,00 EUR

0,00

Obec Topoľčianky

-4-

18

Slovenský skauting, 41.zbor
T.G.Masaryka, Topoľčianky – bežné
výdavky na financovanie činnosti OZ, na
dokúpenie stanov do skautského tábora.

500,00 EUR

500,00 EUR

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec si plní len úlohy v hlavnej činnosti a nevykonáva 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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Rozpočtová organizácia: Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v €

Rozdiel - vrátenie

79 050,00
14 384,40

79 050,00
14 384,40

0,00
0,00

Prostriedky zriaďovateľa
Vlastné prostriedky RO

Okrem vlastnej RO obec zo svojho rozpočtu poskytla finančné prostriedky aj Centru voľného
času v Zlatých Moravciach sumu: 636,24 €.
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
poskytovateľ

Okresný

Účelové určenie
grantu, transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel nevyčerpané

úrad, Prenesené
Obec Topoľčianky
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odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra

školstva kompetencie

535 475,00

535 475,00

0,00

úrad, Vzdelávacie
školstva poukazy

6 093,00

6 093,00

0,00

13 922,80

490,95

úrad,
školstva dopravné

13 800,00
+ 613,75 z r. 2016

úrad,
školstva Lyžiarsky kurz

5 700,00

5 700,00

0,00

úrad,
školstva Škola v prírode

3 100,00

3 100,00

0,00

úrad,
školstva Príspevok SZP

87,00

87,00

0,00

1 642,00

1 642,00

0,00

109,00

109,00

0,00

úrad,
školstva odchodné
úrad,
školstva na učebnice

ÚPSVaR Nitra

Hmotná
núdza291,00
291,00
0,00
strava
ÚPSVaR Nitra
Hmotná núdza –
83,00
83,00
0,00
školské potreby
Nevyčerpané dopravné bolo vrátené na účet zriaďovateľa a budú použité v nasledujúcom
rozpočtovom roku
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

Obvodný
úrad, odbor
školstva Nitra
Obvodný
úrad, odbor
školstva Nitra
MVSR

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

Spoločný školský úrad (BV)

14 099,00

14 099,00

0,00

Materská škola – predškoláci
(BV)
Matrika (BV)

4 677,00

4 677,00

0,00

5 339,97

5 339,97

0,00

Obec Topoľčianky
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OÚ Nitra
MVSR

Register adries (BV)

90,00

90,00

0,00

249,04

249,04

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

33 600,17

33 600,17

0,00

964,01

964,01

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

270,00

270,00

0,00

OÚ Nitra
OÚ Nitra,

Starostlivosť o životné

odbor starost.

prostredie (BV)

o ŽP
Fond na
podporu

Akvizícia knižničného fondu

umenia

(BV)

Bratislava
(MKSR)
Fond na

Interiérové vybavenie pre

podporu

používateľov knižníc (regály

umenia

na knihy) (BV)

Bratislava

Projekt: Knižnica – miesto

(MKSR)

pohody pre všetkých

ÚPSVaR

Podpora rozvoja miestnej

Nitra

a regionálnej zamestnanosti
(BV)

MV SR,

Voľby do orgánov

OÚ Nitra

samosprávnych krajov (BV)

Dobrovoľná
požiarna

Zabezpečenie materiálno-

ochrana SR

technického vybavenia

Bratislava

DHZO (BV)

Ministerstvo

Odmeňovanie skladníka

vnútra SR

materiálu CO (BV)

Bratislava

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Dotácia, ktorá bola použitá za Obec Topoľčianky Spoločným obecným úradom – stavebným so
sídlom v Žitavanoch a tieto finančné prostriedky SpOcÚ aj finančne zúčtoval:
poskytovateľ

MDaV SR

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Úsek dopravy: miestne
115,13
Obec Topoľčianky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

115,13

0,00
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Bratislava
MDaV SR
Bratislava

komunikácie (BV)
Úsek
stavebného
poriadku (BV)

2 478,45

1 478,45

0,00

Na účet Spoločného obecného úradu – stavebného v Žitavanoch bol na dofinancovanie
poskytnutý aj bežný transfer z vlastných prostriedkov Obce Topoľčianky v sume 2 159,20 €.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Obec
Machulince

Beh
(BV)

oslobodenia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

35,00

35,00

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
poskytovateľ

Nitriansky
samosprávny
kraj
Nitriansky
samosprávny
kraj

Účelové
určenie
grantu,
transferu
Kultúrne leto
2017,
XV.ročník
Podpora
rozvoja
cestovného
ruchu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

1 700,00

1 700,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. bol návrh záverečného účtu predložený obyvateľom obce na verejnú diskusiu v lehote 15
dní pred schválením záverečného účtu spôsobom v obci obvyklým.
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením: 14. 05. 2018
Zvesené: 25. 06. 2018
Schválené OZ dňa: 21.6.2018 uznesením č. 431/2018/28
Vypracovala a za správnosť údajov zodpovedá Ing. Anna Kazíková
Obec Topoľčianky
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

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 79 100,66 EUR.
.
Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. bol návrh záverečného účtu predložený obyvateľom obce na verejnú diskusiu v lehote 15
dní pred schválením záverečného účtu spôsobom v obci obvyklým.
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením: 14. 05. 2018
Zvesené: 25. 06. 2018
Schválené OZ dňa: 21.6.2018 uznesením č. 431/2018/28
Vypracovala a za správnosť údajov zodpovedá Ing. Anna Kazíková

Obec Topoľčianky
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