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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 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odst. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2016 uznesením č.
61/2016 bod 3.
Rozpočet bol zmenený päťkrát
- prvá zmena schválená dňa 21. februára 3/2017 uznesením č. 12/2017 bod 1.
- druhá zmena schválená dňa 10. októbra 2017 uznesením č. 74/2017 bod 1.
- tretia zmena schválená dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 81/2017
- štvrtá zmena vykonaná podľa uznesenie č. 7/2008 bod 1písm. g) zo dňa 27. novembra
2008.
Rozpočet obce k 31.12.2017

511 545,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
612 220,00

382 400,00
0,00
129 145,00
511 545,00

410 200,00
27 916,00
174 104,00
595 720,00

353 345,00
128 200,00
30 000,00
0,00

383 952,46
181 767,54
30 000,00
16 500,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
612 220,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

525 291,15

85,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 612 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
525 291,15 EUR, čo predstavuje 85,80 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
410 200,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

408 497,06

99,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 410 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
408 497,06 EUR, čo predstavuje 99,58 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
373 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

376 032,20

100,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 326 428,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,13 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 130,59 EUR, čo
je 105,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 249,76 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 10 719,32 EUR a dane z bytov boli v sume 161,51 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 690,56 EUR, čo je
69,06 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 24 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 25 783,00 EUR, čo
je 105,24 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 385,53

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13 953,72

134,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 535,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 612,00 EUR, čo je
114,28 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 180,60 EUR, čo je
72,69 % plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie
Príjem k 31.12.2017 bol v sume 10,00 EUR. Uvedený príjem nebol rozpočtovaný.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 718,29 EUR, čo je
117,96 % plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 432,83 EUR, čo je
229,74 % plnenie.
c) Granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
26 314,47

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

18 511,14

70,35

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 26 314,47 EUR bol skutočný príjem vo výške
18 511,14 EUR, čo predstavuje 70,35 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

47,22

Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie

102,14

Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava

360,69

Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Žilina

1 932,48

Dobrovoľná požiarna ochrany SR,
Bratislava

3 000,00

Okresný úrad Martin, odbor
organizačný
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin

37,20

2 284,00

616,35
4 994,79

Účel
Prenesený výkon štátnej správy
na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej na úseku
verejnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov
Register adries
Prenesený výkon štátnej správy
na úseku matrík
Nenormatívne finančné
prostriedky pre 5-ročné deti
v materskej škole
Materiálno-technické vybavenie
DHZO Príbovce
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov v roku
2017
Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti – mzdy
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Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Bratislava
Recyklačný fond, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Henrich Sochurek, Vrútky
Spolu
2. Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
27 916,00

392,27
194,00
50,00
4 500,00
18 511,14

Záchranné a zabezpečovacie práce
v dôsledku povodní
Triedený zber
Starostlivosť o vojnové hroby
Územný plán obce

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

28 916,50

103,58

Z rozpočtovaných kapitálových 28 916,50 EUR bol skutočný kapitálový príjem k 31.12.2017
v sume 27 916,00 EUR, čo predstavuje 103,58 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5 416,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 416,50 EUR, čo
predstavuje 100,01 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

23 500,00

104,44

Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 23 500,00 EUR, čo predstavuje 104,44 % čerpanie.
Poskytovateľ dotácie
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Bratislava
Lesy SR, Banská Bystrica
Občianske združenie rodičov
v Materskej škole Príbovce

Suma v EUR
2 500,00
20 000,00
1 000,00

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
174 104,00
87 877,59

Účel
Merače rýchlosti
Miestne komunikácie
Nové pieskovisko v MŠ

% plnenia
50,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 171 104,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 87 877,59 EUR, čo predstavuje 50,47 % čerpanie.
Príjmové finančné operácia tvorí:
1. prevod z rezervného fondu v sume 14 041,16 € na kapitálové výdavky v roku 2017.
2. zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 v sume 4 461,53 EUR
(z Recyklačného fondu, Bratislava 2 343,00 EUR a Brantner Fatra Martin 2 118,53
EUR), účelovo určené na úhradu nákladov na triedenie odpadov.
3. prijatý bankový úver dlhodobý v sume 69 374,90 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
595 720,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

520 791,15

87,42

Z rozpočtovaných výdavkov 595 720,00 EUR bolo skutočne čerpané
520 791,15 EUR, čo predstavuje 87,42 % čerpanie..
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
383 952,46

k 31.12.2017 v sume

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

363 809,59

94,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 383 952,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 363 809,59 EUR, čo predstavuje 94,75 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 145 967,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
144 085,89 EUR, čo je 98,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov
OcÚ, matriky, materskej školy, školskej jedálne, údržby, knižnice a aktivačná činnosť.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 56 641,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 55 022,33 EUR,
čo je 97,14 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 169 915,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
155 867,47 EUR, čo je 91,73 % 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 8 927,79EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 441,65
EUR, čo predstavuje 83,35 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 392,25 EUR,
čo predstavuje 55,69 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
181 767,54

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

127 341,56

70,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 181 767,54 EUR bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2017 v sume 127 341,56 EUR, čo predstavuje 70,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
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1. Kapitálové výdavky v oddiely 09111 – Predprípravné vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou – Materská škola
Z rozpočtovaných výdavkov 21 500,00 € EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume
21 302,22 EUR, čo predstavuje 99,08 % čerpanie.
a) Revitalizácia školského dvora pri MŠ = 16 704,00 EUR
b) Projektová dokumentácia „Materská škola Príbovce, zvýšenie kapacity = 2 840,00 EUR
c) Pieskovisko nové v MŠ = 1 758,22 EUR
2. Kapitálové výdavky v oddiely 0810 - Rekreačné a športové služby
Z rozpočtovaných výdavkov 8 300,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
8 291,64 EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.
Chodník pri viacúčelovom ihrisku = 8 291,61 EUR
3. Kapitálové výdavky v oddiely 0320 – Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných výdavkov 1 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
1 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Projektová dokumentácia na stavbu „Obnova hasičskej zbrojnice“ = 1 500,00 EUR
4. Kapitálové výdavky v oddiely 0451 – Cestná doprava
Z rozpočtovaných výdavkov 149 575,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume
96 247,70 EUR, čo predstavuje 64,35 % čerpanie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Merače rýchlosti = 5 300,00 EUR
Projektové dokumentácie na miestne komunikácie = 700,00 EUR
Projektová dokumentácia na stavbu „Lávka pre cyklistov v obci Príbovce“ = 1 795,00 EUR
Chodník pri OcÚ (p. Danielová = 1 424,16 EUR
Chodník okolo stavby súp. č. 184 – OcÚ = 427,44 EUR
Rekonštrukcia a výstavby miestnych komunikácií = 86 601,10 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
29 640,00

% čerpania
98,80

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 30 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 29 640,00 EUR, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29 640,00 EUR, čo predstavuje
98,80 %.

8

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
408 497,06
363 809,59
+44 687,47
28 916,50
127 341,56
-98 425,06
-53 737,59
-4 500,00
-58 237,59
87 877,59
29 640,00
58 237,59
525 291,15
520 791,15
4 500,00
-4 500,00
0,00

Výsledok hospodárenia obce za rok 2017 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 je schodok v sume -53 737,59
EUR.
Po úprave schodku hospodárenia o nevyčerpané prostriedky v sume 4 500,00 EUR je
schodok hospodárenia vo výške -58 237,59 EUR, ktorý bol v priebehu roka vysporiadaný
príjmovými finančnými operáciami.
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 nevyčerpané prostriedky v
sume 4 500,00 EUR (od Henricha Sochureka, Vrútky, 4 500,00 EUR), účelovo určené na
úhradu nákladov na územný plán obce Príbovce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rezervný fond obec nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhodne obecné zastupiteľstvo
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Fond rezervný
Počiatočný stav k 1.1.2017

Suma v EUR
21 915,15

Zostatok finančných operácií z roku 2016
Úbytky v roku 2017 - použitie rezervného
fondu
v tom:

86 547,01

13 491,16

1. Revitalizácia školského dvora Materskej
školy, Príbovce - dopadové plochy.
2. PD – MK objekt č. 2 – p. č. 45/17,
47/5/34/35 (p. Meriač)
3. PD
MK
objekt
1
p.č.47/1,2,4,29,30,31,41,48
4. PD – MK
p. č. 45/30/31,32,
47/1/3,/5/31,32

175,00
175,00
200,00

KZ k 31.12.2017 po vylúčení nevyčerpaných
prostriedkov z roku 2017

94 421,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,0 %
- ďalší príjem podľa KZ - 1,0 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- osobné ochranné pomôcky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
5 121,15
1 218,33
1 218,32
737,66
374,01
1 284,00
5 162,13

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1 235 892,79
1 310 799,46
1 094 638,62
1 191 807,24
903 035,92
191 602,70
139 225,67

1 000 204,54
191 602,70
116 922,74

11 560,52

8 322,53
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6 852,64
119 774,09

1 913,20
105 210,09

2 028,50

2 069,48

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1 235 892,79
1 310 799,46
920 319,05
944 554,59

920 319,05
152 481,77

944 554,59
190 568,78

400,00
0,00
5 121,15
23 745,52
123 215,10
163 091,97

600,00
0,00
5 162,13
21 856,65
162 950,00
175 676,09

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
voči zamestnancom
voči dodávateľom
voči zamestnancom – ostatné záväzky
sociálnej a zdravotnej poisťovni
daňovému úrad
rezerva
iné záväzky
zo sociálneho fondu
prijaté preddavky na stravné v ŠJ
nevyfakturované dodávky
zúčtovanie medzi subjektami mimo verejnej
správy

8 662,70 EUR
0,00 EUR
104,16 EUR
5 779,52 EUR
1 180,64 EUR
600,00 EUR
36,35 EUR
5 162,13 EUR
1 357,97 EUR
172,31 EUR
4 500,00 EUR

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu Cesta II/519-. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do roku 2026. Splátka úveru vo výške 2 470,00 € a úrokov je mesačná.
Poskytovateľ
úveru

VÚB, a. s.,
Bratislava

Účel

1.Miestne
komunikácie
2. Vybavenie
ihriska v MŠ

Výška
prijatého úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2017

Splatnosť

130 625,10€
( rok 2016)
69 374,90 €
(rok 2017)

1,1 %
p. a.

Blankozmenka

162 950,00

19.10.
2026
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

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. 4/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v., Príbovce
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valča
Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Príbovce
Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Martin

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
500,00
500,00
3 000,00
500,00
500,00

Suma
skutočne
použitých
Rozdiel
finančných
prostriedkov
500,00
0
500,00
0
3 000,00
0
500,00
0
500,00
0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú.

11. Finančné usporiadanie vzťahov
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

Obec v roku 2017 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
Obec v roku 2017 nezaložila žiadnu právnickú osobu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v

Rozdiel

102,14

102,14

0

47,22

47,22

0

360,69

360,69

0

1 932,48

1932,48

0

37,20

37,20

0

2 284,00

2 284,00

0

616,35

616,35

0

4 994,79

4 994,70

0

392,27

392,27

0

50,00

50,00

0

-

Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo dopravy,
výstavby,
a regionálneho rozvoja
SR, Bratislava

Prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti o
životné prostredie
Prenesený výkon štátnej
správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre
miestne komunikácie
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej na
sekcia verejnej správy, úseku verejnej správy na
Bratislava
úseku hlásenia pobytu
občanov a registra
obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej
sekcia verejnej správy, správy na úseku matrík
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej
sekcia verejnej správy, správy na úseku registra
Bratislava
adries
Okresný úrad Žilina,
Nenormatívne finančné
odbor školstva
prostriedky pre 5-ročné deti
v materskej škole
Okresný úrad Martin,
Voľby do orgánov
odbor organizačný
samosprávnych krajov 2017
Príspevok na podporu
Úrad práce, sociálnych
rozvoja miestnej
vecí a rodiny, Martin
a regionálnej zamestnanosti
Ministerstvo vnútra
Záchranné a zabezpečovacie
SR, Bratislava
práce v dôsledku povodní
Ministerstvo vnútra SR, Starostlivosť o vojnové
Bratislava
hroby
K 31. 12.2017 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

V roku 2017 obec neuzavrela žiadnu zmluvu so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
200,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v
200,00

1 276,92

1 276,92

-

Obec Rakovo
Obec Sučany –
Spoločný obecný úrad

e)

Turnaj obcí
Výdavky nad rámec dotácie
zo ŠR

Rozdiel

0
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2017 neuzavrela žiadnu zmluvu s VÚC.

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR, Bratislava
Recyklačný fond,
Bratislava

Poskytovateľ
Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s.
Bratislava
Lesy SR, Banská
Bystrica
Občianske združenie
rodičov v Materskej
škole Príbovce

3 000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
3 000,00

194,00

194,00

0

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Merače rýchlosti

2 500,00

2 500,00

0

Miestne komunikácie

20 000,00

20 000,00

0

1 000,00

1 000,00

0

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky
Materiálno-technické
vybavenie DHZO Príbovce
Triedenie odpadu

Účelové určenie transferu
na kapitálové výdavky

Nové pieskovisko v MŠ

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

Vypracovala: Soňa Šalátová
V Príbovciach dňa 24. mája 2018
Zverejnené dňa 4. júna 2018
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