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Záverečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017„ospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.1 2.2016 uznesením č. 88/2016Rozpočet bol zmenený osemkrát:
7. prvá zmena schválená dňa 21.03.2017 uznesením č. 18/177. Sruhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2017/5 starostom obce dňa 31.03.177. Jetia zmena schválená dňa 20.06.2017 uznesením č. 41/17—.. štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrenír 017/S starostom obce dňa 30.06.17"piata zmena schválená. dňa 19.09.2017 uznesením č. 62/177. Šiesta zmena.schválená rozpočtovým opatrením č. 03/2017/S starostom obce dňa30.09.17
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesenímč. 106/17Ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 04/2017/5 starostom obce dňa31.12.17

Rozpočetobce k 31.12.2017

[ Schválený —]

Schválený rozpočet
rozpočet po poslednej

|

zmene| Príjmy celkom | 156268900 1810 653,34ztoho :
I i

||Bežné príjmy 1259 689,00 |—1398472.16|Kapitálové príjmy 101 000,00 105 000,00|Finančné príjmy ľ 190 000,00 287 542,53|Príjmy RO s právnou subjektivitou 12 000,00 19 63:Výdavky celkom
Z toho :

Bežné výdavk:

1 517 140,01 1 669232, gl
924 823.22|908 326,00Kapitálové výdavky 159 318.01 167 140.66Finančné výdavky 30 835.00 88 874,00Výdavky ROs právnou subjekivitou 418 661,00 488 395,01URozpočtové hospodárenie obce i 45 548,99 ] 141 420,45



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017[Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia ]| 2017 po poslednej zmene
LL. 1 810 653.34

1
1 483 526,31 81.93

]

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 810 653.34 EURbol skutočný príjem k 31.12.2017vsume1 483 526,31 EUR,čo predstavuje 81,93 % plnenie.

1. Bežné príjmy
| Schválený rozpočet na rok | Skutočnosťk 31.12.2017
2017po poslednej zmene |AN 398 472.16 [

1 303 165,78

% plnenia |

93,18. 1Zrozpočtovaných bežných príjmov1 398 472,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume1303 165,78 EUR,čo predstavuje 93,18% plnenie.

A) daňové príjmy

95,95 —

| Sehválený rozpočet na rok
| Skutočnosťk 31.12.2017 % plnenia1.2017po poslednej zmene |

[ 667 682.23 [

640 642.49

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráveZ predpokladanej finančnej čiastky v sume 565 708.23 EUR Z výnosu dane z príjmov bolik 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 565 708,23 EUR,čo predstavujeplnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 55 324.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2017 v sume38 510,69 EUR,čo,predstavuje plnenie na 69,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli « sume 16 011,75 EUR,príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 774,94 EURa príjmy dane z bytov boli v sume4 724.00ZDR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 38 510,69 EUR. za nedoplatky z minulých rokov4 869.65 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume105 331,83 EUR.

Daň za psa | 403.94 EUR
Daňza užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR.Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 FUR.Poplatok za komunálnyodpad a drobný stavebný odpad 34 989.63 EUR

b) nedaňovépi ly:[Schválený rozpočet na rok | Skutočnosťk 31.12.2017 % plnenia ej| 2017 po poslednej zmene
|

|255 535,17 200 253.99 I 78,37 aj



Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetkuZ rozpočtovaných 106 481.00 EUR bolsičo je 87,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z di
kutočný príjem k 31 2.2017 vsume 93 086,30 EUR,

idend v sume 0,00 EUR,príjemz renujatých pozemkov vsume 921045 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorova objektov v sume82 947,85 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatkya platbyAdministratívne poplatky - správne poplatka
Z rozpočtovaných 98 771,00 EURbol skuto
je 91,11% plnenie

<) iné nedaňovépríjmy:

ý príjem k 31.12.2017 v sume 89 990,92 EUR, čo

[ Schválený rozpočet na rok | Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia ]| 2017 po poslednej zmene |

L 49 979.17 [I 16 874.48 1

33,76 ]
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 49 979,17 EUR,bol skutočný príjem vo výške16 874,48 EUR,čo predstavuje 33,76 % plneni:
Medzi iné nedaňové príjmyboli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d)prijaté grantya transfery
Z rozpočtovaných grantovatransferov 475 254,76 EUR. bol skutočný príjem vo výške462 269.30 EUR,čo. predstavuje 97,27 % plnenie,

[ Poskytovateľdotácie Suma v EUR Účel ]ÚPSVaR Malacky
1 128.96|Rodinné prídavk: )Hlavný banský úrad Bratislava 1 796.62 | Dobývací priestorDobrovoľná požiarna ochrana |

3 000.00 | Dotácia DHZ ]Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
[Úpsvak Malacky li

Ministerstvo dopravy, výstavby
|a regionálneho rozvoja SR, Bratislava |

Ministerstvo dopravy, výstavby| regionálneho rozvoja SR, Bratislava |

Okresný úrad Bratislava, odbor [

školstva, Bratislava
|

Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava

|[Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR ]

Okresnýúrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava

|

Okresný úrad Bratislava, odbor
| školstva, Bratislava |

[ Okresnýúrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava|Ministerstvo práce. soc. vecí a rodiny |

2.500,00 | Škola v prírode, lyžiarsky kurz 1
|

2.894,68 | Stravné pre deti v HN, školské |pomôcky ]

79.53 | Pozemné komunikácie
|

1712,15|Stavebný poriadok 1

5644,00 | Vzdelávacie poukazy
1

9 224.00 | Asistenti učiteľa

78417200
|

Nomiadvne prostriedky škola |
163,60 [ Register adries
123,00[Príspevok na učebnice

811.00 Dopravné

981,00 | Odchodné

33 108,24 |

Opatrovateľská služba
]



Ba
Ministerstvo životného prostredia Ba 4336,00 Výskum a vývojOkresný úrad Bratislava, odbor 5269,00|Materská školaškolstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR 1 932.48|Matričná činnosťMinisterstvo vnútra SR 607.53|REGOBOkresný úrad Ba, odborslarostlivosti 172.22|Životné prostredie9 životné prostredie, Ba

[Okresný úrad Malacky 406.31 Voľby 1]

2. Kapitálové príjmy:

Granty a transferyboli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 105 000,00 EUR bol skutočnýpríjemk31.1v sume34 224,05 EUR, čo predstavuje 32,59 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkova nehmotných aktívZ rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 224.05 EUR,čopredstavuje 22,40 % plnenie.

Granty a transfery

[ Schválený rozpočet na rok|.Skutočnosť k 31.12.2017 ] % plnenia2017 po poslednej zmene
L 105 000,00 I 34 224,05 32,59 ]

Z rozpočtovaných 104 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 34. 000,00 EUR,čo predstavuje 32,69 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľdotácie ] SumavEUR ] ÚčelSPP.Bratislava ]

Isterstvo vnútra SR, Bratislava !

sterstvo vnútra SR. Bratislava—|

|
Nad:
Mi

[5

3. Príjmové finančné operá

4 000,00
20 000,00
10 000,00

| Multifunkčné ihrisko ZŠ
1 Kamerový systém v obci
| Kamerový systém v obci

Schválený rozpočet na rok|.Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia |1.2017 po poslednej zmene
—

[ 287 542,43 123 797,83 43.05
Z rozpočtovaných príjmových finančný
k 31.12.2017 v sume 123 797,83 EUR,čo predstavuje

ch. operácií 287 542.43 EUR. bol skutočný príjem
43,05 % plnenie.

Uznesením obecného Zastupiteľstva č. 53/17 zo dňa 20.07.17 bolo schválené použitie rezervného.fondu v sume 30 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 15 687,00 EUR.
V roku 2017boli použité:

-. nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR.
7. nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 10 542.53 EUR.



+. Príjmyrozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Snálený rozpočet na rok|Skutočnosť k 31122017] %, plnenia 1[2017 po poslednej zmene

|
|19 638.65 22 338.65 ším 11375 ]

Z. rozpočtovaných bežných príjmov 19 638.65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume22.338,65 EUR, čo predstavuje 113,75 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:Základná škola 22.338,65 EUR
Kapitálové príjmy

|

Schválený rozpočet na rok|Skutočnosťk 31.12.2017 % plnenia žu]12017po poslednej zmene |a)LL. 0.00 [

0 [

0.00 cTTI—EIZ Fozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume0,00 EUR,čo predstavuje 0,00 % plnenie.

lové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:Základná škola 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Sehválený rozpočetnarok|.Skutočnosťk 31.12.2017 % čerpa2017 po poslednej zmene |

a1471 967,07
D 1 669 232,89

Z rozpočtovaných celkových výdavkov1 669 232,89 EURbolo skutočne čerpané k 31.12 2017vsume1 471 967,07 EUR,čo predstavuje 88.18 % čerpanie.
1. Bežné výdavky

Skutočnosťk 31.12.2017 | % čerpaniarok 2017 po poslednej
zmene

LL 924 823.22 781 620,71 84.51 Ma

—2482322 38451Z rozpočtovaných bežných výdavkov 924 823.22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017v sume 781.620,71 EUR, čo predstavuje 84,51 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnaniaZ. rozpočtovaných výdavkov 248 471,13 EUR. bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
179 882,84 EUR,čo je 72,39 % čerpaní i

é i ú Úmatriky a pracovníkov školstva s výnimkou právnyci



Poistné a príspevok do poisťovníZ rozpočtovaných výdavkov 106 279,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume101 122,71 EÚR, čo je 95,15 % čerpanie.
Tovarya služby
Z. rozpočtovaných výdavkov 415 202,41 EUR. bolo skutočne Šerpané k 31.12.2017 v sume257 870,22 EUR, čo je 86.19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavkyvšetkých stredísk OcÚ,ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná « štandardná údržba, nájomné zanájom a ostatné tovary a služby
Bežné transfery
7 "ozpočtovaných výdavkov 146 870,00 EUR. bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vsume136 479,01 EUR, čo predstavuje 92,92 % čerpanie.Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnýmifinančnými výpomoca:
Z rozpočtovaných výdavkov 8 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vsume6 265,93 EUR,čo predstavuje 78,32 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok|.Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 71l2017 po poslednej zmene |167 140,66
1 110 659.68 66.21 omZ rozpočtovaných kapitálových výdavkov 167 140,66 EURbolo skutočne čerpané k 31.12.2017v sume 110 659,68 EUR,čo. predstavuje 66,21 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečnéhoúčtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:a) Rekonštrukcia cesty Sokolská
Z rozpočtovaných 51 554,64 EUR. bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 42 870,00EUR,čo predstavuje 83,15 % čerpanie.b) Kamerový systém vobciZ rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 24 996.00EUR,čo predstavuje 99.98 % čerpanie.
©) Rekonštrukcia vykurovanie v KDZ rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 15 687,00EUR,čo predstavuje 52,29 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie[Schválený rozpočet na rok | Skutočnosť k 31.12.2017 ] % čerpania2017po poslednej zmene |

88 874.00 1

88 872.46 99.99 —
Z zozpočtovaných výdavkových finančných operácií 88 874,00 EUR. bolo skutočne čerpanék 31.12.2017 v sume 88 872,46 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek voblasti finančných operácií je prílohouZáverečnéhoúčtu.



davkových finančných operácií 31zleasingu bolo skutočné čerpanie k 31

Z rozpočtovaných
z prijatých úverov a
predstavuje 99,99 %.

874.00 EUR. na splácanie istiny
12.2017 v sume 31 872,46 EUR,

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky|Schválený rozpočet na rok

|.

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 12017po poslednej zmene
v. 488 395.01

| 490 814.22 1 100.50 ]

ých bežných výdavkov 488 395,
vsume 490 814.22 EUR,čo. predstavuje 100,50 % čerpanie.

1 EURbolo skutočne čerpanék31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného. rozpočtu je prílohou Záverečnéhoúčtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjelZákladná škola 490 814.22 EUR

Kapitálové výdavky|Schválený rozpočet na rok |. Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania1.2017 po poslednej zmene |
|

L 0.00 1

0.00 0.00 ]
h výdavkov 0,00 EUR bol
uje 0,00 % čerpanie.

Z rozpočtovaných kapitálov
v sume0,00 EUR,čo preds

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálovéhoúčtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnouZákladná škola 0.00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia

lo skutočne čerpané k 31.12.2017

rozpočtu je prílohou Záverečného

subjektivitou z toho:

za rok 2017

Hospodárenie obce 1
Skutočnosťk 31.12.2017 v EUR

[Bežné príjmy spolu
1 325 504,43][z toho:bežné príjmy obce
1303 165,78]bežné príjmy RO.

22 335,63)Bežné výdavky spolu
1272 434.93][ztoho:bežné výdavky obce

751 620.71bežné výdavky RO
49081422](Bežný rozpočer
53 069,50)apitálové príjmy spolu
34 224.05][ztoho:kapitálové príjmy obce
34 224,05)kapitálové príjmy RO

0.00)pitálové výdavky spolu
110 659,68]



z[ztoho:kapitálové výdavky obce 110.659.68)
kapitálové výdavky RO

0.00]
IKapitálový rozpočet 76 435.63]
HPrebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -23 366,13]Vylúčenie z prebytku

0.00]
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 23 366,13)
Príjmové finančné operácie 123 797,83]
Výdavkové finančné operácie 58872.[Rozdiel finančných operácií 34 925,37]PRÍJMY SPOLU

1483 526.31ÝDAVKY SPOLU
1471 967.01(Hospodárenie obce

11 559,24Vylúčenie z prebytku
11 559.24Upravené hospodárenie obce

0,01

Schodok rozpočtu v sume 23 366,13 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 doplneníniektorých zákonov v z.n.p., upravenýo nevyčerpané prostriedky v sume 11 559,24 € bolv rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :

- Z finančných operácií 34 925.37 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 34 925,37 UR,bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežnéhoa kapitá 37 EUR

Z prebytku sa vylučujú:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnutépredchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 280,79 EUR,a to na:
x. zostatok finančných prostriedkov na normatívne financovanie ZŠ 280,79 EURb) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a oprávpodľa ustanovenia $18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývanívz.n.p. vsume1 278,45 EUR

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnutépredchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR,
a to na :

7. Zostatok finančných prostriedkov na vybudovanie kamerového systému v obci 10 000.00EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fonduza rok 2017 vovy0,00 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vzmysle ustanovenia $ 15 zákona č.583/2004 Z.z. vznp.©použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný I Suma v EUR ]ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý



[ rozpočtový rok
Úbytky: - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 53/17 zo dňa 20.07.17 rekonštrukcia
vykurovanie v KD.

- krytie schodkurozpočtu 15 687,00- ostatné úbytky
|

KZ k 31.12.2017
26 110,87

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. vz. n.p.. Tvorbu a použitiesociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EURZS k 1.1.2017 9 690,28Prírastky - povinný prídel - 1% 3 714,66
- ostatné prírastky 0,00Úbytky - závodné stravovanie 734,12
- regeneráciu PS, dopravu 0,00
- dopravné 0,00
- ostatné úbytky 3 536,75KZ k 31.12.2017

9 134,07 ni
Fondprevádzky, údržbya opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a oprávv zmy
vza.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a oprás vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky

sle ustanovenia $ 18 zákona č.443/2010 Zz.
iv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
„ údržby a opráv.

Fondprevádzky, údržby a opráv Suma v EUR[ZSk1.1.2017 18 576.95Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 15 519,000.5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :

10 542,53- na opravu a údržbu budovy, ihriska 21BJ
KZk31.12.2017 23 553,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA
Názov ZS k 1.1.2017 VEUR|KZk31.12.2017V EUR|Majetok spolu 3 817 327,61 3741 976,42

Neobežný majetok spolu 3 536 519,99 3 506 243,99— |

Dlhodobý nehmotný majetok 0.00 7576.76
!

Dlhodobý hmotný majetok 2.960 739,87 2922 887.11 |

Dihodobý finančný majetok 575 780,12 575 780,12AE



| Obežný majetok spolu 280 807,62 235 610,83 ][ztoho
:

|

[o |

Zásoby
| 263,07 374,92[ziva medzi subjektami VS i 32 283,67 26 457,17 —

[Pľhodobé pohľadávky |

0.00 0.00 —
][Kráikodobe pohľadávky 98 242,20
|

61 424,27
|[Finančné účty

150 018,68
[ 147354,52 7][ Poskytnuté návratné fin. výpomocí dlh. 0.00 0.00 1[Foskymué návratné fin. výpomoci krát. | 0.00 ] 0.00 1|

|
Časové rozlíšenie

| 0,00
|

121,60
|PASÍVA

Názov ZS k 1.1.2017 EUR|KZ k 31.122017VEUR]Vlastné imanie a záväzky spolu 3 817 327,61 3741 976,42 1[Vlastné imanie
|

1755 325,83 1708 352,50 1ztoho: [

i

|| Oceňovacie rozdiely 0,00 |

0.00je 0.00
| 0.00 ]Výsledok hospodárenia 1755 325,83 | 1708 352,50 ][Záväzky

799 361,92 | 809 600.44 ][ztoho:
[

|A | 1500,00 1 533,00 ]|[Záiovanie medzi subjektami VS | 4088,16 10 280.79
|[Brada záväzky

| 471 144.20
|

446 962.24 |[Krátkodobé záväzky 113 825,99 [

15285528][Bankové úvery a výpomoci 1] 208 803.57 197 969,13 ]|
[Časové rozíšenie [

1 262 639,86 1 224 023.48
|

7. Prehľado stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017

Drúh záväzku
Záväzky celkom zioho v eho hooo —]k 31.12.2017 v EUR splatnosti, splatnostiDruh záväzkov voči:

l
[ > dodávateľom

4873676] 10 329,30 38 407,46][> zamestnancom. 26 664.54 | 26 664,54 ]

Ná
ficE poisťovniam,

18 240,09 | 18 240,09 |

J
L>daňovému úradu I

5 453.95 |

5 453,95[

bankám úver ČSOB
197 969.13 | 197 969,13 —)- štátnym fondom ŠFRB
423 326,61 7 423 326,61

|

U
Záväzky spolu k 31.12.2017 720 391,08 | 691983,62 38.407,46



Stav úverov k 31.12.2017
Výška

—|Ročná splátka[Ročná splátka|—Zosialok. RokVeriteľ Účel poskytnutého, istiny úrokov

—|úveru (istiny)|splatnostiúveru zarok 2017|zarok2017|k31.122017.

6

[ ČSOBa.s. Výstavba [71534500 | 10 834,44
| ržozav[U [2183 197 969.13 [ r. 2031

l

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:Obec vzmysle ustanovenia $ 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. © rozpočtových pravidl:© zmenea doplnení niektorých zákonov vnávratné zdroje financovania, len ak:

|
© eeiková suma dlhu obce neprekročí 60%, skutočných bežných príjmov predchádzajúcehorozpočtovéhorokaab) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátokZZkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku25 „6 skutočných bežných príjmov predchádzajúceho. rozpočtového. ok. znížených oprostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektuverejnej správy. prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedkyzo zahraničia aleboprostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa $ 17 ods.6 písm.a):[

Text
I Suma v EUR. ][Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12k 31.12.2016: ]

|| —kutočné bežné príjmy obce
[1.855 850,22 z- skutočné bežné príjmy RO
$6 367,28Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 1912 217,50 5| Celková suma dlhu obce k 31.12,2017:

|

[> zostatok istiny z bankových úverov ČSOB
| 197 969,13- zostatok istiny z úverov zo ŠERB na obecné nájomné byty | 423 138,55 —Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 | 621 107,68

—
[bo celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: ]|. > záverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

| 423 138.55 allSpolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej .sumy dlhu obce—| 423 138,55 s
[Spolu

upravená celková suma dlhu obcek 31.12.2017 | 197 969,13

|

<

Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy $17 ods.6 písm. a)|

k 31.12.2016L 197 969.13 1 912 217,50 ľ 10,35 %
Zákonná podmienka podľa $ 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa$17 ods.6 písm. by :

[

Text
1 Suma v EUR mSkutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 31.12.2016: |

J
- skutočné bežné príjmy obce

| 1855 850.22
|

- skutočné bežné príjmy RO
| 56 367,28 |Spolu bežné príjmy obce a ROk 31.12.2016 1191221750

S
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej Správy 1385 770,61 g.| dorácie z MF SR

|

33 101.89
—

ičelovo určené dotácie.
| 95 177.76

]
[72
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016 51405026

—
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 1398 167,24Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017

]| s výnimkou jednorazového predčasného splateZ izroos
Turáša 1
[šteká ny 1

821007, s



- 651002 170270- 651003 456323Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 38 138,39, EJ

Suma ročných splátok vrátane

—|Skutočné upravené bežné príjmy $ 17 ods.6 písm. b). |úhrady výnosov za rok 2017 k 31.12.2016
38 138,39 1 398 167,24 2,73% m]

Zákonná podmienka podľa$17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Jeseň života:

Celkové náklady 122 006.43 EUR
Celkové výno: 122 009,39 EUR
Hospodársky výsledok- zisk 2.96 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobáma fyzickým osobám
- podnikateľom podľa $ 7 ods. 4 zákonač.583/2004 Z.z.
Obecv roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám.fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecneprospešný alebo verejnoprospešný účel.[Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých|Suma skutočne|—RozdielÚčelové určenie dotácie : uviesť finančných použitých (stí.2 - stí.3)- bežné výdavky na .... prostriedkov finančných- kapitálové výdavky na prostriedkov-1- -2- -3- -4-Rímskokatolícka cirkevfarnosť Záhorská Ves | 2085,00 EUR.|2085,00 EUR|—000— príspevok na kostol údržba kostola
Mažoretkový súbor MERCI, Záhorská Ves — 4650,00 EUR 4 6530,00 EUR. 0,00kostými, doprava autobusom

[ Havlínová Michaela, Záhorská Ves 1 1100,00 1000,00 100.00[Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná 1000,00 1000,00 0.00činnosť. doprava na výlet
Dobrovoľný hasičský zbor, Záhorská Ves 9 000.00) $ 800.00 200,00Futbalovýklub Záhorská Ves — bežná činnosť |. 8000,00 $ 000,00 0,00klubu
Stolnotenisový klub, Záhorská Ves 4.080,00 4.080,00 0.00Rodičovské združenie pri Základnej škole 1000,00 1.000,00 0.00| Záhorská Ves — doprava 1

|K
31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZNč. 1/2015
© dotáciách.

10. Údaje o nákladocha výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podnikánazáklade živnostenského. oprávnenia 120-13502. Predmetom podnikania je:- ubytovanie



Obec podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je:- prevádzka kompy

V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady 98 522,66
Celkové výnosy 438 766.18 EUR

k 140 243,52 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnommimorozpočtovom účte.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

4) zriadenýma založeným právnickým osobám
b) lemu rozpočtu
<) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
€) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením $ 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnejfimo správy a 0 zmene a doplnení niektorých zákonovvznení neskorších predpisov má obe.finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebozaloženým právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahyk štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC,
a) Finančné usporiadanie vi lenýmazalo:

Finančné usporiadanie voči zriadeným. právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-. prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých |—Suma skutočne Rozdielfinančných použitých finančných (stí.2 - stí.3 )prostriedkov prostriedkov-2- -3- -4-Základná škola 56 314,00 | 56 314,00 | 0.00]
. prostriedky od ostatných subjektov verejnej správynapr. zo ŠR

Suma poskytnutých Suma skutočne RozdielRozpočtová organizácia finančných použitých finančných. (stí.2 - stí.3) |

prostriedkov. prostriedkov
sa: 13[ Základná škola 418 442.79 418 162.00 280.79|Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Suma poskytnutých

—
|

—
Suma skutočne Rozdiel ]Príspevková organizácia finančných použitých finančných (stí.2 - stí.3 )prostriedkov prostriedkov25 a3. -4-Jeseň života. 50 500,00 | 50 500,00 |

0.00]



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

| Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel
Príspevková organizácia finančných použitých finančných (stí.2 - stí.3)

prostriedkov prostriedkov
-2- -3- 4.

1 Jeseň života
1 33 108.24 33 108.24 | 0,00

- prostriedky vlastné

Suma skutočne Rozdiel |Príspevková organizácia Vlastné finančné. použitých finančných (stí.2 - stí.3)
| prostriedky prostriedkov

a -2- -3- 4.Jeseň života 32 940.96. 32 940,96 0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickýmosobám:

Suma poskytnutých | Suma skutočne Rozdiel
|

Právnická osoba finančných použitých finančných (stí.2 - stí.3 )
prostriedkov prostriedkov

-2- -3- -4-Nadácia SPP,Bratislava 4 000.00 | 4 000,00 0.00]

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
[ Poskytovateľ“ Účelové určenie grantu, transferu uviesť :|Suma Suma skutočne|Rozdiel

—Školstvo, matrika, poskytnutých—|použitých (stí.3 - stí.4
- bežné výdavky finančných|finančných—|)

- kapitálové výdavky prostriedkov—|prostriedkov-1- fa: -3- -4-
45-ÚPSVaR Rodinné prídavky 1 128,96 1 128,96|0,00Malacky

Hlavnýbanský|Dobývací priestor 1796,62 1796,62|0,00úrad Bratislava |Dobrovoľná Príspevok pre DHZ 3 000,00 3 000,00|0,00
požiarna
ochrana SR,
Bratislava

|Okresný úrad Odchodné 981,00 981,00|0,00Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava

|

[ÚPSVaR Stravné predeti v HN, školské 2 894,68 2 894.68|0,00Malacky pomôck)
Ministerstvo Pozemné komunik: 79,53 79,53|0,00
dopravy.
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR.
Bratislava

oMinisterstvo|Stavebný poriadok 1712,13 1712,13 [0,00
dopravy,
ýstavb,



a regionálneho
rozvoja SR,
Bratislava.
Okresný úrad
Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad
Bratislava,
odbor školstva,

|

Bratislava
|

Okresný úrad—|

Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava.[Okresný úrad
Bratislava,
odbor školstva,
Bratislava.
Okresný úrad
Bratislava,

| odbor školstva,
| Bratislava
Okresný úrad
Bratislava,
odbor školstva,

[ Bratislava.
[ Ministerstvo
práce, soc. vecí

| arodiny Ba[Ministerstvo,
| životného|prostredia Ba
[Okresný úrad
Bratislava,
odbor školstva,

|
| Bratislava—|

| Ministerstvo
[vnútra SRO |

Ministerstvo
| REGOB

vnútra SRO
|

Okresný úrad

—
|

Ba, odbor
starostlivosti
o životné |

| prostredie, Ba |

Okresný úrad
| Voľby

Malacky
[ Ministerstvo
vnútra SR,
Bratislava
Okresnýúrad
Bratislava,

| Vzdelávacie poukazy

[ Asistenti učiteľa

Normatívne prostriedky škola.

| Príspevok na učebnice

|

| Dopravné

[ZŠ sociálne znevýhodnení

| Opatrovateľská služba

| Výskum a vývoj

| Materská škola

Matričná činnosť

Životné prostredie

| Register adries

|
Škola v prírode, lyžiarsky kurz

|

5 644.00
| 0,00

5 644,00]

|

9 224.007 0,009 224,00 |

384 752,79 | 384 472.00 | 280,79

|

123,00
| 123,00. | 0,00

|

811,00 [ 0,00#1100
]

1 907,00 |
1 907,00|0,00

33 108,24 |

|

4336,00 |

33 108,24|0,00

4336,00
|
0,00

7269,00 | 5269,00 [6,00

|

1 932,48 | 0,00
1 932,48 |

607,53
| 607,53

| 0,00
|

172,22
| 172,22

[ 0,00

406,31
| 0,00

|

406.31]

163,60 | 163,60 | 0,00

2.500,00 2500,00
|
0,00

|

|

|
|
|

|

4

—



[

odbor školstva,
|Bratislava |

Ministerstvo

—|Kamerový systém vobci |

30000,00
|

20 000,00|10 000,00
|

vnútra SR,
Bratislava

1

<) 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 neuzatvorila vroku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóraastanoviskok Záverečnému účtuza rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečnýúčet obcea celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške6755,97 EUR.


