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Záverečný účet obce C H Ľ A B A
za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce Chľaba 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 Chľaba 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 Chľaba na rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2016,
uznesením č. 161/2016.
Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
 prvá zmena schválená dňa 31. 01. 2017, starostom obce, rozpočtovým opatrením
2017/01
 druhá zmena schválená dňa 06. 02. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
167/2017
 tretia zmena schválená dňa 31. 03. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
180/2017
 štvrtá zmena schválená dňa 28. 04. 2017, starostom obce, rozpočtovým opatrením
2017/04
 piata zmena schválená dňa 19. 05. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
184/2017
 šiesta zmena schválená dňa 19. 06. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
198/2017
 siedma zmena schválená dňa 31. 07. 2017, starostom obce, rozpočtovým opatrením
2017/07
 ôsma zmena schválená dňa 14. 08. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
203/2017
 deviata zmena schválená dňa 29. 09. 2017, starostom obce, rozpočtovým opatrením
2017/09
 desiata zmena schválená dňa 20. 10. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
217/2017
 jedenásta zmena schválená dňa 30. 11. 2017, starostom obce, rozpočtovým opatrením
2017/11
 dvanásta zmena schválená dňa 11. 12. 2017, obecným zastupiteľstvom, uznesením
239/2017.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :

Schválený
rozpočet
289.800,00 EUR

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
252.268,00 EUR
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

225.485,00 EUR
8.000,00 EUR
56.315,00 EUR

233.057,00 EUR
4.751,00 EUR
14.460,00 EUR

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

289.800,00 EUR

252.268,00 EUR

212.800,00 EUR
77.000,00 EUR
0,00 EUR

231.006,00 EUR
21.262,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
252.268,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

262.315,44 EUR

103,98%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 289.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
262.315,44 EUR, čo predstavuje 90,52% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
233.057,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

242.754,04 EUR

104,16%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 225.485,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
242.754,04 EUR, čo predstavuje 107,66% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
215.325,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

215.325,52 EUR

100,00%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172.400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 173.689,42 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,75 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31.435,98 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,06 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.708,91 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 22.727,07 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31.435,98
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.180,00 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 6.123,55 EUR.
Daň za psa
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Z rozpočtovaných 735,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 763,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,81%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 763,00 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 7,00 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 7,00 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 3.800,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 415,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 10,93%.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 552,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,36%.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8.469,92 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,49%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8.469,92 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 1.063,58 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky z poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 3.145,52 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7.413,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

17.110,26 EUR

230,81%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.087,36 EUR, čo je
121,07% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2.084,16
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1.003,20 EUR.
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 2.103,50 EUR, čo je
70,12% plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 30,00 EUR, čo je 0,00%
plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj výrobkov,
tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.659,81 EUR, čo je
665,98% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za školy a školské
zariadenia:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 325,36 EUR, čo je 0,00
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za stravné:
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.879,33 EUR, čo je
243,97% plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov
Z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 40,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19,40 EUR, čo je 48,50
% plnenie.
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Z termínovaných vkladov
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5,50 EUR, čo je 55,00
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
899,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

898,37 EUR

99,93%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 898,37
EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, z refundácie a iné.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 0,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 9.419,89 EUR,
čo predstavuje 0,00% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad NZ, organizačný odbor
ÚPSVR NZ, odbor sociálnych vecí
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Okresný úrad NZ, organizačný odbor
ÚPSVR NZ, oddelenie AOTP
ÚPSVR NZ, oddelenie AOTP
PPA Nové Zámky
NSK, odbor kultúry
Rodičia detí MŠ Chľaba

Suma v EUR
822,84 EUR
399,45 EUR
599,00 EUR
568,30 EUR
301,91 EUR
1.711,12 EUR
1.717,27 EUR
1.600,00 EUR
1.700,00 EUR

Účel
Register obyvateľov a adries
Podpora detí v hmotnej núdzi
Výchova a vzdelávanie
Voľby do VÚC
Služby zamestnanosti-§52a,§54
Služby zamestnanosti-§52a,§54
Podpora na jednotnú plochu
Podpora kultúry
Finančný dar s účelovým určením

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4.751,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4.750,54 EUR

99,99%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 8.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
4.750,54 EUR, čo predstavuje 59,38% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 8.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.750,54 EUR, čo
predstavuje 59,38% plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14.460,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

14.810,86 EUR

100,00%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 56.315,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 14.810,86 EUR, čo predstavuje 26,30% plnenie.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 161/2016, zo dňa 12.12.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 56.315,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 13.992,00 EUR.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 468,00 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
252.268,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

234.683,41 EUR

93,03%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 289.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 234.683,41 EUR, čo predstavuje 80,98% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
231.006,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

218.266,36 EUR

94,49%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 212.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 218.266,36 EUR, čo predstavuje 102,57% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 81.220,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
85.086,81 EUR, čo je 104,76% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, materskej školy, pošty Partner a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27.960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
30.968,09 EUR, čo je 110,76% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 95.870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
94.536,43 EUR, čo je 98,61% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7.750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
7.675,03 EUR, čo predstavuje 99,03% čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
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Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
21.262,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

16.417,05 EUR

77,21%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 77.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 16.417,05 EUR, čo predstavuje 21,32% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14.192,00 EUR, čo
predstavuje 0,00% čerpanie.
b) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 8.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.225,05 EUR,
čo predstavuje 27,81% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

242.754,04

Bežné výdavky spolu

218.266,36

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

24.487,68
4.750,54

Kapitálové výdavky spolu

16.417,05

Kapitálový rozpočet

-

11.666,51

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

12.821,17
493,98

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

14.810,86
0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

14.810,86
262.315,44
234.683,41

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

27.632,03
- 493,98
27.138,05

12.327,19
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Prebytok rozpočtu v sume 12.821,17 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, upravený o mimorozpočtové prostriedky
vedené na mimorozpočtových účtoch – podnikateľská činnosť obce a školské stravovanie
v sume 493,98 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
v sume 12.327,19 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 14.810,86 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
v sume 14.810,86 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
27.138,05 EUR.

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
uznesenie č. 161/2016, zo dňa 12.12.2016,
obstaranie DHM - projektové dokumentácie

Suma v EUR
97.356,70
33.007,03
3,71

13.992,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

116.375,44

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica obce Chľaba o zásadách tvorby a použitia
sociálneho fondu zamestnávateľa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05%
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1.297,88
718,99
361,40
135,73
100,00
1.419,74
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4. 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

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1.510.586,52
1.525.890,03
1.347.713,32

1.351.471,98

11.516,06
1.198.657,90
137.539,36

9.212,06
1.204.720,56
137.539,36

161.563,18

173.452,32

2.124,68
0,00
0,00
10.363,34
149.075,16

1.655,45
0,00
0,00
9.710,73
162.086,14

0,00

0,00

0,00
1.310,02

0,00
965,73

Obežný 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.
Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
1.510.586,52
1.525.890,03
1.055.766,20

1.076.808,87

0,00
0,00
1.055.766,20

0,00
0,00
1.076.808,87

20.891,12

21.724,63

360,00
0,00
1.297,88
19.233,24
0,00

6.900,00
0,00
1.419,74
13.404,89
0,00

433.929,20

427.356,53

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
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Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
 dodávateľom
 zamestnancom
 poisťovniam
 daňovému úradu
 štátnemu rozpočtu
 bankám
 štátnym fondom
 záväzky zo SF
 rezervy
 ostatné záväzky

1.338,76
6.379,44
4.049,49
775.16
0,00
0,00
0,00
1.419,74
6.900,00
862,04

1.338,76
6.379,44
4.049,49
775,16
0,00
0,00
0,00
1.419,74
6.900,00
862,04

Záväzky spolu k 31.12.2017

21.724,63

21.724,63

z toho po lehote
splatnosti

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Chľaba nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií v jej pôsobnosti.

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. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Chľaba, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
 bežné výdavky na .....
 kapitálové výdavky na ....
-1PRO CULTURE PARKAN, n.o.
- bežné výdavky, letný tvorivý výtvarný tábor
ZO CSEMADOK, Chľaba
- bežné výdavky, realizácia kultúrnych podujatí

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

213,00 EUR

213,00 EUR

0,00

500,00 EUR

500,00 EUR

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o
podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Chľaba.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Obvodným úradom Štúrovo,
odbor živnostenského podnikania, č. OŽP-C/2009/01843-4, č. živnostenského registra 46024738, zo dňa 25.08.2009. Predmetom podnikania je:
- Poskytovanie poštových služieb
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

6.823,47 EUR
6.819,67 EUR
3,80 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení
podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sume 3,80
EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
v sume 3,80 EUR

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

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie v jej pôsobnosti.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie v jej pôsobnosti.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
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Obec nie je zriaďovateľom právnickej osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ NZ
ÚPSVR NZ
OÚ Nitra
OÚ NZ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-2-

-3-

-4-

-5-

Register obyvateľov a adries
- bežné výdavky
Podpora detí v hmotnej núdzi
- bežné výdavky
Výchova a vzdelávanie
- bežné výdavky
Voľby do VÚC
- bežné výdavky

822,84

822,84

0,00

399,45

379,50

19,95

599,00

599,00

0,00

568,30

490,03

78,27

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Svodín
Mesto Štúrovo

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

2.758,76
173,50
Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2.758,76
173,50

0,00
0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

VÚC Nitra

1.600,00

1.600,00

-4-

-4-

0,00
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na rok 2017 zostavovala a predkladala rozpočet obce bez programovej štruktúry.
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Chľabe
A. berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Obce Chľaba za rok
2017.

B. schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Chľaba a celoročné hospodárenie za rok 2017
 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Chľaba za rok 2017 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 27.138,05 EUR.
3. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti
po zdanení za rok 2017 použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 3,80 EUR.
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