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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
v roku 2017 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 Dohňany bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2016
uznesením č. 2016/17/175.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 28.4.2017 Uznesením č. 2017/19/200
- druhá zmena schválená dňa 21.8.2017 Uznesením č. 2017/21/227
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2017 Uznesením č. 2017/23/255
Počas roka boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia:
- č. 1 zo dňa 2.2.2017
- č. 2 zo dňa 12.6.2017
- č. 3 zo dňa 21.9.2017
- č. 4 zo dňa 9.10.2017
- č. 5 zo dňa 2.11.2017

Rozpočet obce k 31.12.2017
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 064 208

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
965 990

828 908
205 400
15 000
14 900
1 064 208

858 475
47 500
42 000
18 015
937 914

387 430
352 100
50 000
274 678
vyrovnaný

446 366
142 690
50 000
298 858
prebytkový
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozbor plnenia príjmov je vykazovaný v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom, t.j. na hlavné kategórie.
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
965 990,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

963 601,62

99,8

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 965 990,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 963 601,62 EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
876 490,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

874 228,52

99,7

Z rozpočtovaných bežných príjmov 876 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
874 228,52 EUR, čo predstavuje 99,7 % plnenie.
a) 100 Daňové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
615 250,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

614 534,61

99,9

Z rozpočtovaných daňových príjmov obce 615 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 614 534,61 EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.
b) 200 Nedaňové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
51 620,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

50 596,95

98,0

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov obce v sume 51 620,00 EUR bol skutočný príjem vo
výške 50 596,95 EUR, čo predstavuje 98,0 % plnenie.
c) 300 Granty a transfery bežné - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
191 605,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

191 063,16

99,7

Z rozpočtovaných príjmov v sume 191 605,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 191 063,16
EUR, čo predstavuje 99,7 % plnenie.
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Poskytovateľ

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva
Okresný úrad Považská
Bystrica
ÚPSVaR Považská Bystrica
ÚPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR

Druh transakcie

Hodnotové
vyjadrenie
transakcie
EUR

Finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ
Dohňany – prenesené kompetencie
Prijatý transfer na voľby do NR

166 400,03

Rodinné prídavky – obec ako
osobitný príjemca
Podpora zamestnanosti
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– miestne komunikácie
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– stavebný poriadok
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– matrika
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– hlásenie pobytu občanov
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– životné prostredie
Dotácia DHZO Zbora

352,80

1 704,90

8 699,81
76,59

1 648,89

1 932,48

585,09

165,69

1 400,00

Dotácia DHZO Mostište

1 400,00

Dotácia DHZO Dohňany

3 000,00

Dotácia na povodeň
3 600,71
Bežný transfer na úhradu nákladov
213,20
preneseného výkonu štátnej správy
– register adries
Granty, transfery a dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
47 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

47 373,10

99,7

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 47 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 47 373,10 EUR, čo predstavuje 99,7 % plnenie.
a) 200 Kapitálové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 423,10

94,9

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov obce 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 423,10 EUR, čo predstavuje 94,9 % plnenie.
b) 300 Granty a transfery kapitálové - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
46 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

45 950,00

99,9

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov vo výške 46 000,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 45 950,00 EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ
Ministerstvo financií SR
Bratislava
ÚRAD VLÁDY SR
Bratislava
Okresný úrad Trenčín

Druh transakcie
Dotácia na kapitálové výdavky –
Rekonštrukcia oplotenia cintorínov
v obci Dohňany
Dotácia na kapitálové výdavky –
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Dotácia na kapitálové výdavky –
Prevencia kriminality

Hodnotové
vyjadrenie transakcie
6 000,00

10 000,00

29 950,00

3. Príjmové finančné operácie
a) 400 Finančné operácie príjmové – obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
42 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

42 000,00

100,0
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií obce 42 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 42 000,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.
b) 500 Úvery, návratné finančné výpomoci - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

0

V roku 2017 po poslednej zmene rozpočtu neboli rozpočtované ani realizované uvedené
finančné operácie.

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Dohňany
Bežné príjmy
a) 200 Nedaňové príjmy – ZŠ s MŠ Dohňany
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
18 015,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

17 856,77 rozpočtované príjmy
177,03 RZZP Dôvera
18 033,80 vlastné príjmy školy

99,1

Z rozpočtovaných bežných príjmov 18 015,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
17 856,77 EUR, čo je 99,1 % plnenie. Výška vlastných príjmov školy je 18 033,80 EUR, t. j.
navýšenie o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia s poisťovňou Dôverou vo výške 177,03
EUR.
b) 300 Granty a transfery bežné – ZŠ s MŠ Dohňany
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

0

V roku 2017 po poslednej zmene rozpočtu neboli rozpočtované ani realizované príjmy tohto
druhu.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozbor plnenia príjmov je vykazovaný v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom, t.j. na hlavné kategórie.
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
937 914,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

926 354,13

98,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 937 914,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky
k 31.12.2017 v sume 926 354,13 EUR, čo predstavuje 98,8 % plnenie.
1. Bežné výdavky
600 Bežné výdavky - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
446 366,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

435 725,63

97,6

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 446 366,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 435 725,63 EUR, čo predstavuje 97,6 % plnenie.
2. Kapitálové výdavky
700 Kapitálové výdavky - obec
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
142 690,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

141 908,00

99,5

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 142 690,00 EUR bola skutočne
čerpaná suma 141 908,00 EUR, čo predstavuje 99,5 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrili:
Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia oplotenia cintorínov
Mostište, Zbora
Revitalizácia verejnej zelene a prvkov
drobnej architektúry Mostište
Prevencia kriminality v obci Dohňany
Kapitálový transfer za zberný dvor
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci
Zmena ÚPO č. 2

Schválený rozpočet
na rok 2017 po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2017

%
plnenia

29 100,00

29 015,69

99,7

26 650,00

26 615,02

99,9

27 635,04

99,8

20 000,00

19 797,28

99,0

17 500,00

17 471,88

99,8

6 500,00

6 498,00

100,0

27 700,00
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Inteligentný dron
Nákup pozemkov

2 200,00
1 500,00

2 189,18
1 438,00

99,5
95,9

3. Výdavkové finančné operácie – obec
800 Výdavkové operácie – platby za úvery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
50 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

50 000,00

100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 50 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Dohňany
600 Bežné výdavky – ZŠ s MŠ Dohňany – prenesené kompetencie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
166 400,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

166 400,03

100,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 166 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v
sume 166 400,03 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.
600 Bežné výdavky – ZŠ s MŠ Dohňany – originálne kompetencie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
132 458,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

132 320,47

99,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 132 458,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v
sume 132 320,47 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
874 228,52
856 194,72
18 033,80

734 446,13
435 725,63
298 720,50

139 782,39
47 373,10
47 373,10
0

141 908,00
141 908,00
0

-94 534,90
45 247,49
10 000,00
35 247,49

Príjmy z finančných operácií

42 000,00

Výdavky z finančných operácií

50 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-8 000,00
963 601,62
926 354,13
37 247,49
10 000,00
27 247,49

Prebytok rozpočtu v sume 45 247,49 EUR bol 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.
Zostatok finančných operácií v sume - 8 000,00 EUR bol v roku 2017 krytý prebytkom
bežného rozpočtu. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 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 zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR, a to na - oblasť prevencie
kriminality, 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
27 247,49 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond
sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

4 289,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok

3 605,74

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

0
0

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2017

7 894,74

Sociálny fond
Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Slúži na realizáciu sociálnej politiky
podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov a pre obec predstavuje záväzok voči
zamestnancom. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017

Suma v EUR
50,79

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

1 550,51

- povinný prídel -

0,00

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

238,60

- regenerácia PS, doprava

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

1 344,00
18,70
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

4 825 591,00

4 472 343,35

Neobežný majetok spolu

4 255 229,00

3 952 492,04

31 954,00

26 528,08

3 981 632,00

3 684 320,98

Dlhodobý finančný majetok

241 643,00

241 642,98

Obežný majetok spolu

564 511,00

514 708,90

936,00

900,36

384 845,00

337 068,18

0,00

0

6 042,00

8 297,83

172 688,00

168 142,53

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

5 851,00

5 442,41

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 825 591,00

4 472 343,35

Vlastné imanie

1 688 417,00

1 685 816,58

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

-21 306,00

-2 600,61

Záväzky

272 822,00

210 063,79

5 737,00

2 400

0

10 000

51,00

18,70

38 539,00

19 149,90

228 495,00

178 495,19

2 864 352,00

2 576 462,98

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
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

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

5 235,46
8 002,59
4 609,49
1 244,72
0
0
0
76,34
19 168,60

z toho po lehote
splatnosti

5 235,46
8 002,59
4 609,49
1 244,72
0
0
0
76,34
19 168,60

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017 v EUR
Veriteľ

Prima
Banka, a.s.

Účel
Komunál
univerzálny
úver

Výška
poskytnuté
ho úveru
k 1.1.2017

Ročná
splátka
istiny
za rok 2017

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2017

228 495,19

50 000,00

3 650,06

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

178 495,19

r. 2023

Komunál univerzálny úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 17.2.2023, splátky úrokov sú
mesačné. Zostatok úveru k 31.12.2017 je vo výške 178 495,19 EUR.

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 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

Suma v EUR

964 849,74
15 832,26
980 682,00
178 495,19
178 495,19
0
0
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- 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
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
980 682,00

Zostatok istiny k 31.12.2017
178 495,19

0
0
0
0
178 495,19
0
0
0
0
178 495,19
§ 17 ods.6 písm. a)

18,20 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
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 31.12.2016 o sumu
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:
- 821005
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017
50 000,00

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016
630 764,72

964 849,74
15 832,26
980 682,00
181 117,28
0
168 800,00
0
349 917,28
630 764,72

50 000,00
50 000,00
§ 17 ods.6 písm. b)

7,93 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

strana 14 z 18

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Dohňany a v súlade so VZN č.1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku školských
zariadení a centier voľného času (CVČ).
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
(EUR)

-1-

Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany –
bežné výdavky – organizovanie a účasť
na súťažiach
Športový klub Dohňany – bežné
výdavky – platba za delegovanú činnosť
Jednota dôchodcov Slovenska – bežné
výdavky – kultúrna činnosť a akcie
Folklórny súbor KONOPKA Dohňany
– bežné výdavky – prezentácia
kultúrnych hodnôt regiónu
Folklórny súbor KONOPA Dohňany –
bežné výdavky – činnosť združenia
Dobrovoľný hasičský zbor Mostište –
bežné výdavky – nákup PHM
Dobrovoľný hasičský zbor Zbora –
bežné výdavky – nákup výstroja
CVČ Včielka Púchov – bežné výdavky
– financovanie záujmového vzdelávania
Sports&Training Centre, s.r.o. Púchov
– bežné výdavky – prevádzka zariadenia
OZ TRIAL klub Kamikadze – bežné
výdavky – organizovanie súťaže

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(EUR)
-3-

800,00

800,00

0

500,00

500,00

0

500,00

500,00

0

400,00

400,00

0

400,00

400,00

0

350,00

350,00

0

350,00

350,00

0

1 350,90

1 350,90

0

639,90

639,90

0

200,00

200,00

0

(EUR)
-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
a VZN č. 1/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Výnosy z podnikateľskej činnosti v roku 2017 neboli dosiahnuté.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Rozpočtová
organizácia

ZŠ s MŠ Dohňany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov EUR

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov EUR

Rozdiel - vrátenie

114 482,91

114 482,91

0

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

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
EUR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
EUR

-2-

-1Okresný úrad Trenčín,

Školstvo

odbor školstva

-bežné výdavky

Okresný úrad Považská

Voľby do NR

Bystrica

-bežné výdavky

Ministerstvo dopravy,

Prenesený výkon štátnej

výstavby a regionálneho

správy – miestne

rozvoja Bratislava

komunikácie– bežné

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
EUR

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
EUR
-4-

166 400,03

166 400,03

0

1 704,90

1 358,79

346,11

76,59

76,59

0

1 648,89

1 648,89

0

1 932,48

1 932,48

0

-5-

výdavky
Ministerstvo dopravy,

Prenesený výkon štátnej

výstavby a regionálneho

správy –stavebný

rozvoja Bratislava

poriadok– bežné výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy – matrika - bežné
výdavky
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Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy– hlásenie pobytu

585,09

585,09

0

165,69

165,69

0

8 699,81

8 699,81

0

213,20

213,20

0

5 800,00

5 800,00

0

3 600,71

3 600,71

0

29 950,00

19 950,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0

6 000,00

6 000,00

0

občanov - bežné výdavky
Okresný úrad Trenčín

Prenesený výkon štátnej
správy – životné
prostredie – bežné
výdavky

ÚPSVaR

Dotácia –podpora
zamestnanosti – bežné
výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy – register adries –
bežné výdavky

Dobrovoľná požiarna

Dotácie – zabezpečenie

ochrana SR

potrieb DHZ Dohňany,
Mostište, Zbora – bežné
výdavky

Okresný úrad Trenčín

Dotácia na povodňové
záchranné práce – bežné
výdavky

Okresný úrad Trenčín

Dotácia na prevenciu
kriminality – kapitálové
výdavky

Úrad vlády Slovenskej

Dotácia na rekonštrukciu

republiky

verejného osvetlenia –
kapitálové výdavky

Ministerstvo financií

Dotácia na rekonštrukciu

Slovenskej republiky

oplotenia cintorínov –
kapitálové výdavky
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Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec v roku 2017 neposkytla, ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-

Rozdiel

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-

Rozdiel

VÚC

-

-

-

Obec Dohňany v roku 2017 neposkytla, ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Dohňany Uznesením č. 2016/17/175 zo dňa 16.12.2016 a Uznesením č. 2017/22/244 zo
dňa 9.10.2017 schválila zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dohňany na rok 2017 bez
programovej štruktúry.
V Dohňanoch, dňa 21.5.2018

Vypracovala:
Mgr. Ľubica Hriadeľová

Predkladá:
Ing. Milan Panáček
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