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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 16. 12. 2016 uznesením č. 84/2016.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30. 03. 2017 uznesením č. 20/2017
- druhá zmena schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. 65/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

1 272 160,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 265 660,00

1 215 655,00

1 209 155,00

10 000,00
23 500,00
23 005,00
1 272 160,00

10 000,00
23 500,00
23 005,00
1 265 660,00

439 345,00
41 800,00
22 000,00
769 015,00
0,00

433 245,00
41 300,00
22 100,00
769 015,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce prebytok/schodok
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 242 655,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 203 236,40

97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 242 655,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 203 236,40 €, čo predstavuje 97 % plnenie.
Zdôvodnenie:
Plánované príjmy sa neuskutočnili pri iných nedaňových príjmoch a pri príjmoch z kapitálových
aktív. Na základe skúseností z predošlých rokoch boli očakávané vyššie príjmy, a to vo výške
41 040,00 €, ktoré príjmy z tohto titulu v skutočnosti sa naplnili iba vo výške 24 383,96 €.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 209 155,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 197 140,60

99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 209 155,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 197 140,62 €, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
480 800,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

484 880,15

101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 447 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 454 422,57 €, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 030,50 €, čo je 87 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 181,56 €, dane zo stavieb boli v sume 5 691,12
€ a dane z bytov boli v sume 157,82 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 2 917,04 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 807,00 €, čo je 101 %
plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 111,25 €.
Daň za ubytovanie
Nebola rozpočtovaná.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 13 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 620,08 €, čo je 94 %
plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 4 797,83 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
16 040,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9 795,50

61

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 540,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 431,99 €, čo je 47 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 0,00 €, príjem
z prenájmu hrobových miest v sume 282,00 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení v sume 17,00 a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 132,99
€.
Zdôvodnenie:
Nezaplatené nájomné za prenájom pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky + pokuty za priestupky + poplatky za služby
(rozhlas, kopírovanie):
Z rozpočtovaných 6 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 363,51 €, čo je 83 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 120,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

27 989,64

127

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22 120,00 €, bol skutočný príjem vo výške
27 989,64 €, čo predstavuje 127 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria rozpočtované príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb vo
výške 9 188,46 €, v z dobropisov a vrátok vo výške 3 048,17 €, z výťažkov z lotérií a iných
podobných hier vo výške 454,81 € a z refundácií 15 298,20 €.
Zdôvodnenie:
Vyššie príjmy z refundácie – zaplatené refundačné faktúry z predošlých rokov.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 690 195,00 € bol skutočný príjem vo výške 674 475,31 €,
čo predstavuje 98 % plnenie.
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
MDVRR SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Lučenec
BBSK
Ministerstvo vnútra SR
Implementačná agentúra MPSVR BA
Implementačná agentúra MPSVR BA

Suma v €
574 033,00
7 922,00
1 686,00
7 162,00
3 674,20
7 020,00
2 320,00
3 000,00
67,00
144,94
1 029,03
4 204,14
760,50
0,00
0,00
6 796,00
22 016,56
2 200,00
3 000,00
27 439,94
0,00

Účel
prevádzka školy (prenes.výk.ŠS)
dopravné
výchova a vzdel. 5 r. detí v MŠ
vzdelávacie poukazy
na učebnice
vzdelávanie žiakov zo SZP
odchodné
lyžiarsky kurz, škola v prírode
MK a účelové komunikácie
životné prostredie
hlásenie pobytu a REGOB
matrika
voľby
osobitný príjemca rod.prídavkov
dotácia na učebné pomôcky
dotácia na stravovanie detí v HN
NFP aktivačná činnosť, §52 a §54
Na Deň obce - stretnutie rodákov
Na prevádzku DHZ
NP Terénna sociálna práca
NFP - občianska hliadka

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
10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 400,00

54

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
5 400,00 €, čo predstavuje 54 % plnenie.
Zdôvodnenie :
Plánovaný predaj pozemku vo vlastníctve obce sa neuskutočnil.
Za 4 400,00 € bola predaná nehnuteľnosť (bývalý poštový úrad + pozemky) vo vlastníctve obce
a za 1 000,00 € bola predaná AVIA A31.1 K AVIA DA 12/-/, SG Hasičská.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
23 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

695,80

3

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 23 500,00 € bol príjem vo výške
695,80 € - vrátenie finančných výpomoci fyzickým osobám, čo predstavuje 3 plnenie.
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Zdôvodnenie:
Plánovaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch neboli zapojené do čerpania fin.
prostriedkov.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Radzovce má zriadené dve rozpočtové organizácie
1. Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Radzovce
2. Miestne kultúrne stredisko, Radzovce
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
23 005,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

68 908,04

300

Z rozpočtovaných bežných príjmov 23 005 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
68 908,04 €, čo predstavuje 300 % plnenie.
Zdôvodnenie:
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda mala nerozpočtované príjmy, a to
príspevok od rodičov k režijným nákladom pre žiakov – stravníkov, príspevok od rodičov pre
deti v materskej škole a v školskom klube detí, okrem toho finančné prostriedky na potraviny
ako aj na režijné náklady od cudzích stravníkov – dôchodcov.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda...................................... 66 543,01 €
Miestne kultúrne stredisko........................................................................................ 2 365,03 €
V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 v sume 14 647,00 €
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
– rozpočtové organizácie obce nemali rozpočtované kapitálové príjmy a ani skutočné kapitálové
príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
496 645,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

471 751,30

95

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 496 645 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
471 751,30 €, čo predstavuje 95 % čerpanie.
Zdôvodnenie:
Plánované výdavky na nákup budovy obecného úradu, na vyhotovenie projektu na rekonštrukciu
budovy obecného úradu sa neuskutočnili.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
433 245,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

414 804,46

96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 433 245,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
414 804,46 €, čo predstavuje 96 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 151 674,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 148 923,12 €, čo je
98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, TSP a ATSP ako aj
aktivačný pracovníci a od mesiaca december 2017 aj členovia miestnej občianskej poriadkovej
služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 59 300,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 56 127,33 €, čo je 95
% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 181 923,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 169 519,81 €, čo je
93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 35 768,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 35 524,00 €, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4 480,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 810,20 €, čo
predstavuje 107 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
41 300,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

35 246,00

85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41 300,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 35 246,00 €, čo predstavuje 85 % čerpanie.
Zdôvodnenie:
Obec Radzovce prejavila záujem o odkúpenie budovy obecného úradu od Ministerstva vnútra
SR. Preto do kapitálového rozpočtu boli zaradené výdavky na prípravu projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu budovy, podanie žiadosti na získanie dotácie na realizáciu
stavebných prác a z toho titulu aj na kofinancovanie 5% alebo 20% výdavkov.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 41 300,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 35 246,00 €, čo
predstavuje 85 % čerpanie. – Nákup autobusu (18 000,00 €), nákladného prívesu (946,00 €)
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výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho
domu -projektová dokumentácia, energetický audit, vypracovanie žiadosti- (15 400,00 €),
projektová dokumentácia „Kamerový systém“ (900,00 €).
b) Nákup prevádzkových strojov a zariadení
Neboli rozpočtované.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
22 100,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

21 700,84

98

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 22 100,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 21 700,84 €, čo predstavuje 98 % čerpanie – splácanie istiny a úrokov prijatých úverov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
769 015,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

788 022,10

102

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 769 015,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
788 022,10 €, čo predstavuje 102 % čerpanie.
Zdôvodnenie:
Prečerpanie bežných výdavkov RO sa stalo Základnej škole s materskou školou – Alapiskola és
Óvoda Radzovce z titulu nákupu potravín na prípravu jedál, ktoré výdavky neboli rozpočtované.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtových organizácií obce
Radzovce je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda..........................................763 209,59 €
Miestne kultúrne stredisko............................................................................................ 24 812,51 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V rozpočtových organizáciách obce neboli rozpočtované a ani čerpané kapitálové výdavky.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v €

Bežné príjmy spolu

1 251 401,64

z toho : bežné príjmy obce

1 197 140,60

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet (prebytok)
Kapitálové príjmy spolu
éz toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

54 261,04
1 202 826,56
414 804,46

788 022,10
48 575,08
5 400,00
5 400,00
0,00

Kapitálové výdavky spolu

35 246,00

z toho : kapitálové výdavky obce

35 246,00

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

0,00
-29 846,00
18 729,08
14 879,00
3 850,08

Príjmy z finančných operácií

15 342,80

Výdavky z finančných operácií

21 700,84

Rozdiel finančných operácií (schodok)
PRÍJMY SPOLU

- 6 358,04
1 272 144,44

VÝDAVKY SPOLU

1 259 773,40

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

12 371,04
14 879,00

Upravené hospodárenie obce (prebytok)

-2 507,96

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného
celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší územný
celok sú alebo povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje
použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, výška
schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných
prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
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rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový,
možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úradu návratných zdrojov financovania.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond za rok 2017
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v €
4 474,14
4 178,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 652,92

Sociálny fond za rok 2017 Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z.
v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné poukážky
- regenerácia PS, doprava
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v €
666,85
2 063,38
1108,18
112,00
1035,00
475,05
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v €

KZ k 31.12.2017 v €

Majetok spolu

3 139 859,00

2 823 982,74

2 463 658,01

2 231 358,25

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 161 294,60

1 928 994,84

Dlhodobý finančný majetok

302 363,41

302 363,41

Obežný majetok spolu

676 035,40

592 317,89

Zásoby

19 608,37

21 269,48

Zúčtovanie medzi subjektami VS

564 472,97

526 685,91

Dlhodobé pohľadávky

35 869,64

0,00

Krátkodobé pohľadávky

14 286,76

11 713,80

Finančné účty

37 776,56

31 382,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

1 681,54

1 266,54

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

165,59

306,60

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v €

KZ k 31.12.2017 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 139 859,00

2 823 982,74

Vlastné imanie

1 319 886,76

1 092 645,96

0,00

0,00

3 659,32

0,00

1 316 227,44

1 092 645,96

233 743,08

176 123,28

Rezervy

1 296,00

2 432,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 809,40

0,00

666,85

2 508,61

Krátkodobé záväzky

60 467,06

25 068,78

Bankové úvery a výpomoci

167 814,73

146 113,89

1 586 229,16

1 555 213,50

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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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
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti

3 266,88
10 657,10
9 286,33
1 858,47
0,00
146 113,89
0,0
2 508,61
173 691,28

z toho po
lehote
splatnosti

3 266,88
10 657,10
9 286,33
1 858,47
0,00
146 113,89
0,00
2 508,61
173 691,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017

Suma v EUR
1 197 140,60
54 261,04
1 251 401,64
146 113,89

146 113,89
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Zostatok istiny k 31.12.2017
146 113,89

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
1 251 401,64

146 113,89
§ 17 ods.6 písm. a)
12 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2017

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2017

Suma v EUR
1 197 140,60
54 261,04
1 251 401,64
672 275,31
2 200,00
674 475,31
576 926,33

21 700,84

4 810,20

26 511,04

§ 17 ods.6 písm. b)
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26 511,04

576 926,33

5%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

146 113,89 €

Obec má uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:
Banka

OTP

Druh
úveruúčel
Komun.
Investičn
ý pôvod
z Dexie

Dátum
poskytn.

Dátum
splatn.

28.12.
2004

28.12.
2019

29

3927,46

31.8.
2011

28.11.
2035

166

117387,41

Poskytnutá

výška
v tis. Eur

Zostatok v €
k 31.12.2017

Výška
splátky
v€

162,65

OTP
Investičn
ý–
Rekonštr
ukcia VP
–
neoprávn
ené
výdavky

558,00

Periodi Úrok.sadz.
c.
v%
splátok
12 M
mesačn BRIBOR
e
+1,85 %
p.a
3 M
EURIBO
R+4,10 %
p.a
mesačn
e

3 M
EURIBO
R+4,10 %
p.a

OTP

OTP

Investičn
ý–
prekleno
vací
Rekonštr
ukcia VP

31.5.
2011

31.12.
2017

Investičn
ý–
rekonštru
kcia ZŠ
s MŠ

7.5.
2012

28.4.
2022

590

57

0,00

24799,02

610,00

470,00

mesačn
e

mesačn
e

3 M
EURIBO
R+4,50 %
p.a

Zabezpečenie
úveru
Smerovanie
podielových
daní+bianko
zmenka
Smerovanie
podielových
daní+záložné
právo
k pohľadávkam
na výplatu
vkladu zo
všetkých
existujúcich
a budúcich
účtov
Smerovanie
podielových
daní+záložné
právo
k pohľadávkam
na výplatu
vkladu zo
všetkých
existujúcich
a budúcich
účtov
Smerovanie
podielových
daní
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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.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3
)
-4-

OŠK Radzovce – bežné výdavky na činnosť
OZ Senior SC Radzovce-Čakanovce
VIVAXmed s.r.o. Fiľakovo-bežné výdavky
KRIS-DENT s.r.o. Lučenec- bežné výdavky

24 300,00 €
1 250,00 €
1 678,35 €
883,34 €

24 300,00 €
1 250,00 €
1 678,35 €
883,34 €

0
0
0
0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – použitie do
31.3.2018

Základná škola s MŠ,
Alapiskola és Óvoda
Miestne kultúrne stredisko

127 573,97

127 573,97

0,00

23 477,58

23 477,58

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - použitie do
31.3.2018

Základná škola s MŠ,
Alapiskola és Óvoda

603 209,00

588 330,00

14 879,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-3-

-4-

-5-

574 033,00

560 144,00

13 889,00

7 922,00

7 295,00

627,00

1 686,00

1 323,00

363,00

7 162,00

7 162,00

0,00

66,00

66,00

0,00

vzdelávanie žiakov zo SZP

7 020,00

7 020,00

0,00

odchodné

2 320,00

2 320,00

0,00

Lyžiarsky kurz + škola v
prírode
MK a účelové komunikácie

3 000,00

3 000,00

0,00

67,00

67,00

0,00

144,94

144,94

0,00

1 029,03

1 029,03

0,00

-1-

Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
MDVRR SR

prevádzka školy
(prenes.výk.ŠS)
dopravné

MV SR

životné prostredie

MV SR

hlásenie pobytu a REGOB

výchova a vzdel. 5 r. detí v
MŠ
vzdelávacie poukazy
Na učebnice

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4 )
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MV SR

matrika

MV SR
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Lučenec
Implementačná
agentúra MPSVR BA
Ministerstvo vnútra
SR

4 204,14

4 204,14

0,00

voľby

760,50

760,50

0,00

osobitný príjemca
rod.prídavkov
dotácia na učebné pomôcky

446,88

446,88

0,00

3 602,20

3 602,20

0,00

dotácia na stravovanie detí v
HN
NFP – aktivačná činnosť

6 796,00

6 796,00

0,00

22 016,56

22 016,56

0,00

NP Terénna sociálna práca

27 439,94

27 439,94

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Na činnosť DHZ

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu s VÚC (Banskobystrický samosprávny kraj) na
poskytnutie finančnej dotácie na usporiadanie podujatia „Deň obce – stretnutie rodákov.
Suma poskytnutých finančných prostriedkov: 2 200,00 €.
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov: 2 200,00 €
12. Hodnotenie plnenia programov obce
Podľa §4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce s počtom
obyvateľov do 2 000, rozhodlo o neuplatňovaní programu obce na rok 2017 uznesením č.
84/2016 zo dňa 16. 12. 2016.

Vypracovala:
Mgr. Alžbeta Vizdárová

Predkladá:
Ing. Péter György

V Radzovciach, dňa 28. mája 2018
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13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2017.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2017 bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo
výške 2 507,96 EUR.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
2 507,96 EUR vykryť z rezervného fondu obce.
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