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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. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.66/2016.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 22.2.2017 uznesením č. 4/2017
- druhá zmena schválená dňa 21.6.2017 uznesením č. 20/2017
- tretia zmena schválená dňa 20.9.2017 uznesením č. 39/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 22.11.2017 uznesením č. 51/2017
- piata zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 62/2017
V rozpočte boli štyrikrát vykonané povolené presuny finančných prostriedkov medzi poloţkami
starostom obce a šesť úprav rozpočtu v zmysle oznámení o poskytnutí účelových finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ESF.
Rozpočet obce k 31.12.2017

541 119,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
689 524,10

484 119,00
0,00
56 000,00
1 000,00
541 119,00

512 186,04
70 000,00
106 000,00
1 338,06
689 524,10

326 994,00
56 000,00
30 000,00
128 125,00
0,00

328 966,90
144 481,00
80 000,00
136 076,20
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
689 524,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

641 012,50

93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 689 524,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
641 012,50 EUR, čo predstavuje 93 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
512 186,04

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

494 264,67

97

Z rozpočtovaných beţných príjmov 512 186,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
494 264,67 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
349 112,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

343 732,98

98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 290 129,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 289 765,90 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 433,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 013,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 583,53 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 202,47 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
227,20EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 32 013,20 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 912,89 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1 763,97 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 412,92 EUR, čo je
92% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 412,92 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje
pohľadávku na dani za psa v sume 0,84 EUR.
Daň za ubytovanie - pobyt
Z rozpočtovaných 10 000,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 813,50 EUR,
čo je 68 % plnenie.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 364,00 EUR, čo 61%
plnenie.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 15 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 363,46 EUR, čo je
93 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14 363,46 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 3 706,23 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO v sume
14 515,60 EUR.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
24 356,54

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 889,27

86

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 349,24 EUR, čo je
84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, objektov a hnuteľných
veci v sume 1 349,24 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 22 765,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19 540,03 EUR, čo
je 86 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
916,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

876,11

96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 916,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
876,11EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté rozpočtované príjmy z úrokov, z vratiek RZZP
a príjmy z priestupkov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 137 801,50 EUR bol skutočný príjem vo výške
128 766,31 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Poprad
ÚPSVaR, Poprad
ÚPSVaR, Poprad
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR, Poprad
Okresný úrad Poprad
DPO SR Bratislava
ÚPSVaR, Poprad 85%
ÚPSVaR, Poprad 15 %
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Obvodný úrad Prešov
MV SR, Bratislava
Okresný úrad ŢP Prešov
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Suma v EUR
6 106,72
1 702,40
282,20
312,50
31 137,50
562,02
5 000,00
3 592,59
633,99
73 949,00
1 222,00
1 358,00
2 427,00
273,24
77,38

Účel
Prídavky na deti
Stravné pre deti v HN
Školské pomôcky pre deti v HN
Vojnové hroby
Osobitný príjemca
Dotácia na voľby do VÚC
Dotácie pre DHZ

Na aktivačnú činnosť zo ESF
Na aktivačnú činnosť zo ŠR
Základná škola
Vzdelávacie poukazy
Pre 5-ročné deti
Pre deti zo soc. znevýhod. prostredia

Register obyvateľov
Starostlivosť o ţivotné prostredie
5

Min.dopravy,výstavby a RR

35,77
74,00
20,00

MV SR, Bratislava
Okresný úrad Prešov

Miestne komunikácie a účel. komunikácie

Register adries

Učebnice

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
70 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

70 000,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 70 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 70 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 70 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 70 000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond, Bratislava

Suma v EUR
70 000,00

Účel
Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
106 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

75 409,77

71

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 106 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 75 409,77 EUR, čo predstavuje 71 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/2017 zo dňa 20.9.2017 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu v sume 50 000,00 EUR na mimoriadnu splátku úveru a uznesením obecného
zastupiteľstva č. 63/2017 bolo schválené pouţitie rezervného fondu v sume 25 409,77 EUR na
stavbu Rozšírenie kanalizácie ul. Nová.
4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 338,06

Skutočnosť k 31.12.2017
1 338,06

% plnenia
100

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 338,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 338,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou kapitálové príjmy nerozpočtovala.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
689 524,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

612 964,04

89

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 689 524,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 612 964,04 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
328 966,90

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

264 750,02

80

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 328 966,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 264 750,02 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 71 934,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
63 009,08 EUR, čo je 88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, mzdy za register obyvateľov a register adries, za stavebný cestný poriadok a ţivotné
prostredie a mzdy aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27 433,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
23 974,79 EUR, čo je 87 % čerpanie. Medzi poistné boli zahrnuté rozpočtované výdavky na
poistné v sociálnej poisťovni, vo VŠZP, v ostatných ZP a dôchodkové doplnkové poistenia.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 142 542,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
106 968,26 EUR, čo je 75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 80 007,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
66 280,03 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 7 050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
4 517,86 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
144 481,00
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Skutočnosť k 31.12.2017
133 326,09

% čerpania
92
7

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 144 481,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 133 326,09 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém obce
Z rozpočtovaných 14 145,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14 110,72
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Kanalizačný prepoj ulíc Lúčna - Druţstevná
Z rozpočtovaných 79 140,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 79 063,86
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c)Rozšírenie kanalizácie ulica Nová
Z rozpočtovaných 25 481,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 25 475,77
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Osvetlenie cintorína
Z rozpočtovaných 4 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 566,18 EUR,
čo predstavuje 93 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
80 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
80 000,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 80 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 80 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 80 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 80 000,00 EUR, čo predstavuje
100 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
136 076,20

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

134 887,93

99

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 136 076,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 134 887,93 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho :
Prenesené kompetencie
81 076,20 EUR
Originálne kompetencie
53 811,73 EUR
ZÚ Obec Gerlachov 2017

8

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00

V rozpočtovej organizácii v roku 2017 neboli kapitálové výdavky rozpočtované.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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
495 602,73
494 264,67
1 338,06

399 637,95
264 750,02
134 887,93

95 964,78
70 000,00
70 000,00
0,00

133 326,09
133 326,09
0,00

-63 326,09
32 638,69
0,00
32 638,69

Príjmové finančné operácie

75 409,77

Výdavkové finančné operácie

80 000,00

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

-4 590,23
641 012,50
612 964,04
28 048,46
0,00
28 048,46

Prebytok rozpočtu v sume 32 638,69 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pouţiť na :
- tvorbu rezervného fondu
32 638,69 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume – 4 590,23 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- rezervného fondu
- 4 590,23 EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 28 048,46 EUR.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 63/2017, zo dňa 13.12.2017
obstaranie stavby: Kanalizácia ul. Nová
- uznesenie č. 43/207 zo dňa 20.9.2017
mimoriadna splátka úveru
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
151 111,83
56 649,64

25 409,77
50 000,00
132 351,70

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
92,39
815,00
630,85
276,54

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
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ZS k 1.1.2017 v EUR
1.290.761,80
1.041.057,17

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 338 433,93
1 136 932,26

0,00
927.713,32
113.343,85
248.455,56

0,00
1 023 588,41
113 343,85
200 154,69

9.268,88
10.535,34
0,00
19.380,41
209.270,93
0,00
0,00

7 245,81
10 145,15
0,00
19 740,36
163 023,37
0,00
0,00
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Časové rozlíšenie

1.249,07

1 346,98

ZS k 1.1.2017 v EUR
1.290.761,80
873.225,10

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 338 433,93
1 021 578,09

0,00
0,00
873.225,10
180.666,11

0,00
0,00
1 021 578,09
100 840,93

1.600,00
0,00
92,39
10.028,25
168.945,47
236.870,59

1 600,00
0,00
276,54
10 018,92
88 945,47
216 014,91

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

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

3 287,95
3 928,45
2 536,50
519,83
0,00
88 945,47
0,00
1 622,73
100 840,93

z toho po lehote
splatnosti

3 287,95
3 928,45
2 536,50
519,83
0,00
88 945,47
0,00
1 622,73
100 840,93

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

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.

Účel

Revitalizácia
centra obce

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

299 445,47

80 000,00

4 348,91

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

88 945,47

Rok
splatnosti

r. 2021

Obec v roku 2011 prijala bankový úver na predfinancovanie projektu Revitalizácia centrálnej
zóny obce Gerlachov z EÚ. Projekt bol obci po zrealizovaní výstavby zamietnutý. Z toho
dôvodu obec uzatvorila v roku 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o eurofondy úvere na stavbu
Revitalizácia centra obce. Úver je dlhodobý s mesačnými splátkami. V roku 2017 obec zníţila
výšku úveru nielen mesačnými splátkami o sumu 30 000,- € ale aj mimoriadnou splátkou vo
výške 50.000,- €. Dátum splatnosti úveru je teraz 26.04.2021.
Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
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b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- 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

511 583,92
1 410,32
512 994,24

88 945,47
88 945,47
88 945,47
88 945,47
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

88 945,47

512 994,24

17 %

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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z ESF a spolufinancovanie ŠR
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016
Spolu upravené beţné 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
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

511 583,92
1 410,32
512 994,24
155 881,34
5 918,82
161 800,16
351 194,08

30 000,00
5 731,33
35 721,33

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

35 721,33

351 194,08

10 %

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.
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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.
a) Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o dotáciách, právnickým
osobám na podporu všeobecne prospešných sluţieb,
na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
futbalový turnaj
Horský kros Gerlach –beţné výdavky na
preteky v behu do vrchu Gerlach
OZ Návraty - beţné výdavky na súťaţ
o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
preteky na kolieskových korčuliach
Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
lyţiarske preteky

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

400,00

400,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

100,00

0,00

400,00

400,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

b) Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 201315898/43151:2-916 na účel pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Súkromné centrum ŠPP, Gerlachov – beţné
výdavky na mzdy a prevádzku centra
K 31.12.2016 boli všetky poskytnuté dotácie
poskytnutia.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

22 880,00

22 880,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00

pouţité a vyúčtované v súlade s účelom

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá ţiadne podnikateľské aktivity.

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

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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 zaloţeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Gerlachov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

53 811,73

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

53 756,46

55,27

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Gerlachov
Transfer predškoláci
Transfer na VP
Transfer pre ţiakov zo SZP

Transfer na učebnice
Transfer na stravu
Transfer na škol. pomôcky

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

73 949,00
1 358,00
1 222,00
2 427,00
20,00
1 702,40
282,20

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

73 949,00
1 358,00
1 222,00
2 427,00
20,00
1 702,40
282,20

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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec nezriadila ţiadnu príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
- obec nemá zaloţené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
OÚ ŢP Prešov
MDVaRR

Okr. úrad
Okr. úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
DPO SR
ZÚ Obec Gerlachov 2017

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

Evidencia obyvateľstva
Ochrany prírody, ovzdušia,vody
MK a účelová komunikácie
Vojnové hroby

Dotácia na voľby samospráv.krajov
Prídavky na deti
Osobitný príjemca
Na aktivačnú činnosť z ESF
Na aktivačnú činnosť zo ŠR
Register adries
Dotácia pre DHZ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

273,24
77,38
35,77
312,50
562,02
6 106,72
31 137,50
3 592,59
633,99
74,00
5 000,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

273,24
77,38
35,77
312,50
562,02
6 106,72
31 137,50
3 592,59
633,99
74,00
5 000,00

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

-5-
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Environmentálny fond

Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna

Zdrav.poisťovne

Vratky RZZP

70 000,00
115,60

70 000,00
115,60

0,00
0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
-

obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto Svit - SOÚ
Mesto Svit - CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

2 484,13
184,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

2 484,13
184,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
-

obec v roku 2017 od VÚC neprijala ani neposkytla ţiadne finančné prostriedky

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením č.1/2014 konaného dňa 06. 02. 2014 Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove
schválilo moţnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle
§ 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a
doplnkov. Obec v roku 2017 neuplatňovala pri zostavení rozpočtu programovú štruktúru.
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