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1. Rozpočet obce na rok 2017 

 
         Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

Obec na rok 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 schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 5. 12. 2016 uznesením č. 69/2016 ako vyrovnaný vo výške 925 626,24 €. 

Uznesením č. 67/2016 zo dňa 5. 12. 2016 obecným zastupiteľstvom bolo schválené 

neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce Kolačkov na rok 2017. 

Zmena rozpočtu boli schválené nasledovne:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16. 2. 2017  - RO starostu obce č.1/2017   

- druhá zmena schválená dňa 3. 4. 2017  - RO starostu obce č.2/2017   

- tretia zmena  schválená dňa 9. 10. 2017 uznesením č. 39/2017 RO č. 3/2017 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11. 12. 2017  - RO starostu obce č.4/2017 uznesením č. 

45/2017 

 

Celkový upravený rozpočet bol schválený k 31. 12. 2017 ako vyrovnaný s rovnakou výškou 

príjmov a výdavkov 1 052 487,74 €. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.   

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  v eurách 

 

 

Druh príjmov 

 

Schválený 

rozpočet 

na rok 2017 

Upravený 

rozpočet 

na rok 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Príjmy rozpočtované v ZŠ s MŠ 0 0 45 187,92 

Príjmy  obce celkom 925 626,24 1 052 487,74 1 116 531,06 

z toho:    

Bežné príjmy 925 626,24 1 052 487,74 1 116 531,06 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 

        z toho Príjmy RO-ZŠ 448 091,-- 548 756,50 548 757,-- 

    

Výdavky celkom 925 626,24       1 052 487,74 1 103 463,14 

z toho:    

Bežné výdavky 806 365,-- 952 663,16 997 193,81 

        z toho Výdavky RO-ZŠ 537 009,-- 644 472,16 687 568,35 

Kapitálové výdavky 99 211,80 79 775,14 85 649,71 

Finančné výdavky 20.049,44 20.049,44 20 619,62 

Rozdiel príjem - výdaj 0 0 13 067,92 
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 Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017 

 

 

Druh príjmov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť  v 

roku 2017 

  
na rok 

2017 na rok 2017 

Bežné príjmy obce 477 535,24 503 731,24 567 774,06 

Bežné príjmy ZŠ s MŠ 448 091,-- 548 756,50 548 757,-- 

SPOLU Bežné príjmy obec + ZŠ s MŠ  925 626,24 1 052 487,74 1 116 531,06 

Bežné výdavky obce 269 356 308 191,-- 309 625,46 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ 537 009,-- 644 472,16 687 568,35 

SPOLU Bežné výdavky obec + ZŠ s MŠ 806 365,-- 952 663,16 997 193,81 

Hospodárenie bežného rozpočtu   + 119 337,25 

Kapitálové príjmy obce 0 0 0 

Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ 0 0 0 

SPOLU Kapitálové príjmy obec + ZŠ s MŠ 0 0 0 

Kapitálové výdavky obce 99 211,80 79 775,14 85 649,71 

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ 0 0 0 

SPOLU Kapitálové výdavky obec + ZŠ s 

MŠ 

99 211,80 79 775,14 85 649,71 

Hospodárenie kapitálového  rozpočtu        -85 649,71 

PREBYTOK - SCHODOK  

rozpočtového hospodárenia   33 687,54 

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 20.049,44 20.049,44 20 619,62 

Hospodárenie z finančných operácií     -20.619,62 

Výsledok z bežného,kapit. rozp.a 

fin.oper. 0,00 0,00 13 067,92 

Nepoužité dotácie zo ŠR k 31. 12. 2017     783,41 

CELKOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE - 

PREBYTOK 0,00 0,00 12 284,51 

  
 

Prehľad o plnení programového rozpočtu za rok 2017 

 
     V rozpočtovom roku 2017 Obec Kolačkov neuplatňovala programovú štruktúru 

v rozpočte.  Schválené OcZ dňa 5. 12. 2016 pod uznesením č. 67/2016. 

 

Finančné hospodárenie obce sa v roku 2017 riadilo zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

a rozpočtom Obce Kolačkov na rok 2017 a schválenou zmenou. 

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu obce skončilo prebytkom 33 687,54 €.    

Na strane výdavku finančné operácie tvorili  splátky úveru zo ŠFRB a bankového úveru obce 

vo výške 20 619.62 € a nevstupujú do hospodárenia obce. 
 

Zostatok z rodinných prídavkov vyplácaných občanom formou osobitného príjemcu tvoril 

782,91 € a odvod nepoužitých finančných prostriedkov za učebnice v ZŠ s MŠ Kolačkov 

0,50. Výška neodvedených úrokov z prostriedkov ŠR bola 0,00 €. Tieto nepoužité dotácie 

nemôžu ovplyvniť rozpočtové hospodárenie obce, preto boli odpočítané od prebytku 

hospodárenia vo výške: 783,41 €. 
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Prebytok vo výške 33 687,54 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 

navrhuje OZ použiť na splácanie úverov a tvorbu rezervného fondu. 

 

Celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017 po započítaní finančných 

operácií a po odrátaní nepoužitých častí  dotácii zo ŠR skončilo prebytkom rozpočtu 

12.284,51 €. 

  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  

 

Bežné príjmy: 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo zabezpečené hlavne daňou z príjmov fyzických osôb 

poukázanej územnej samospráve. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov na 

príslušný rok. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje Nariadenie vlády SRč. 

668/2004 z 02.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  

Príjem podielových daní za rok 2017 bol vo výške 403 934,75 €.  

Daň z nehnuteľností – t. j. daň z pozemkov, stavieb a z bytov bola vo výške 7 128,88 €. 

Dane za špecifické služby – t. j. daň za psa, užívanie verejného priestranstva a vývoz 

komunálneho odpadu bol vo výške 13 221,78 €. 

Príjmy z vlastníctva – t. j. z prenájmu pozemkov, budov a zariadení bol vo výške 24 655,76 €. 

Administratívne poplatky – t. j. správne poplatky a pokuty boli vo výške 1 194,-- €. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - t. j. kopírovanie, relácie 

v rozhlase, odber vody, stočné, stravné od zamestnancov a odpredaj kuka nádob bol 

17 812,10 €. 

Ostatné príjmy – vrátky a dobropisy –   boli vo výške 4 270,91 €. 

Granty – t. j. príspevok zo sociálneho fondu bol vo výške 956,25 €. 

Transfery v rámci verejnej správy – t. j. zo štátneho rozpočtu na obedy detí v HN, na činnosť 

ZŠ Kolačkov, činnosť osobitného príjemcu, REGOB, voľby, činnosť Menších obecných    

služieb, podpora vzdelávania z ÚPSVaR, činnosť terénnych sociálnych pracovníkov, na 

individuálne potreby obce, činnosť PO, sponzorský príspevok od VÚC boli vo výške 643 

356,63 €. 

Kapitálové príjmy: 
Kapitálové príjmy Obec Kolačkov v roku 2017 nemala. 

 

Čerpanie rozpočtu príjmovej časti tvorí prílohu k tomuto záverečnému účtu. 

  

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017  

 
Plnenie výdavkovej časti podľa jednotlivých funkčných klasifikácii je nasledovné:      

Bežné výdavky: 
Obce (01.1.1) – t. j. výdavky na platy, odvody do poisťovní, plyn, el. energiu, telefón, 

poštovné poplatky, internet, nákup kancelárskych potrieb, kníh, novín, hygienických potrieb, 

občerstvenie, bežná údržba obecných budov, školenia, služby – právnické, všeobecné služby, 

odmeny poslancom, stravovanie zamestnancov, poistenie obecných budov, členské príspevky, 

dane..... a ostatné náklady na chod obecného úradu v celkovej výške 126.478,49 €. 

Finančná a rozpočtová oblasť (01.2.0) – t. j. plat a odvody hlavného kontrolóra, spracovanie 

auditu, poplatky bankám vo výške 5.816,50 € 

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (01.6.0) – t. j. odmeny a odvody do poisťovní 

pri voľbách vo výške 365,76 € 

Transakcie verejného dlhu (01.7.0) – t. j. úroky z úveru zo ŠFRB a vlastného úveru vo výške 

4.598,40 €. 
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Ochrana pred požiarmi (03.2.0) – t. j. energie v požiarnej zbrojnici, poistenie budovy, 

reprezentačné, nafta a benzín, všeobecný materiál vo výške 2.094,93 €. 

Verejný poriadok a bezpečnosť (03.6.0) – t. j. náklady na činnosť Miestnej poriadkovej 

služby v obci Kolačkov. Náklady predstavujú vstupné prehliadky a stravovanie za mesiac 

12/2017 vo výške 350,04 €. 

Cestná doprava (04.5.1) – t. j. odmeny na dohodu a odvody do poisťovní pri zimnej údržbe 

ciest a rekonštrukcia miestnych komunikácii vo výške 27.703,74 €. 

Nakladanie s odpadmi (05.1.0) – t. j. vývoz TKO, spracovanie hlásení o TKO, vývoz 

separovaného zberu, veľkoobjemového a nebezpečného odpadu vo výške 9.885,35 €. 

Nakladanie s odpadovými vodami (05.2.0) – t.j. el. energia na čističke, prevádzkovanie 

kanalizácie a čističky, údržba ČOV vo výške 10.433,25 €. 

Rozvoj obcí (06.2.0)  – t. j. benzín do kosačiek a motorových píl pre menšie obecné služby, 

čistenie verejného priestranstva vo výške 5.129,05 €. 

Zásobovanie vodou (06.3.0) – t. j. energie na vodojeme, prevádzka vodovodu, rozbory vody,  

poistenie  budovy vodojemu  vo výške 4.517,41 € 

Verejné osvetlenie (06.4.0) – t. j. náklady na el. energiu na verejnom osvetlení a opravy 

verejného vo výške 1.537,52 €. 

Rekreačné a športové služby (08.1.0) – t. j. náklady na kultúrne akcie – Deň úcty k domovu 

a detské akcie vo výške 3.419,44 €. 

Kultúrne služby (08.2.0) – t. j. el. energia v kultúrnom dome, spotrebný materiál pre kultúrny 

dom vo výške 348,36 €.   

Vysielacie a vydavateľské služby (08.3.0) – poplatky ochranným autorským zväzom a SOZA 

vo výške 616,50 €. 

Náboženské a iné spoločenské služby (08.4.0) – t. j. el. energia na cintoríne a kalvárii, 

prevádzkovanie cintorína v celkovej výške 3 533,-- €. 

Knižnice (08.6.0) – t. j. nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 496,91 €. 

Predškolská výchova a základné vzdelávanie (09.1.1.1, 09.1.2.1, 09.5.0 a 09.6.0.1) – náklady 

na činnosť školy. Náklady zo ŠR pridelené cez Krajský školský úrad,  vlastných príjmov 

školy a príspevku obce na originálne kompetencie – t. j. na Materskú školu a Školskú jedáleň 

boli vo výške 644.472,16 €. Obec financovala podanie žiadosti na výstavbu novej MŠ 

a finančný príspevok pre detí využívajúce CVČ v Novej Ľubovni   v celkovej výške 2.282,90 

€. 
Ďalšie sociálne služby –staroba (10.2.0) – t. j. darčeky jubilantom a posedenie dôchodcov 

v mesiaci október a stravovanie dôchodcov vo výške 3.958,59 €. 

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti (10.4.0) – t.j. vyplácanie sociálnych 

dávok cez inštitút osobitného príjemcu a financovanie akcie „Deň detí“ vo výške 37.910,74 € 

Nezamestnanosť (10.5.0) – t. j. náklady na mzdu a odvody do poisťovní koordinátora, nákup 

pracovného náradia, pracovného odevu, obuvi, poistenia pracovníkov Menších obecných 

služieb, mzda a odvody projektových pracovníkov financovaných cez ÚPSVaR  vo výške 

23.249,41 €. 

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (10.7.0) – t. j. náklady 

na školské pomôcky a stravu detí v HN a pod ŽM, ktoré je financované prostredníctvom 

ÚPSVaR v celkovej výške 12.669,38 € 

Ďalšie sociálne služby -pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (10.9.0) – t. j. platy 

a odvody do poisťovní terénnej sociálnej práci v obci, náklady na telefón, cestovné výdavky, 

kancelárske potreby a stravovanie terénnych sociálnych pracovníkov, ktoré je financované 

Fondom sociálneho rozvoja vo výške 22.229,79 €. 

Kapitálové výdavky:  
Realizácia nových stavieb (01.1.1) – t. j. splátka osobného motorového vozidla, autobusové 

prístrešky a unimobunka v rámci projektu „Posilnenie partnerskej spolupráce)  vo výške 

18.732,54 €. 

Realizácia nových stavieb (08.4.0) – t. j. výstavba domu smútku vo výške 51.017,17 €. 

Realizácia nových stavieb (09.1.1.1)–t. j.projekty na výstavbu novej MŠ vo výške 15.900,-- €.  
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Finančné operácie:  
Transakcie verejného dlhu (01.7.0) – t.j. splátky istiny úveru zo ŠFRB a vlastného úveru 

v OTP Banke Slovensko v celkovej výške 20.619,62 €. 

 
Čerpanie rozpočtu výdavkovej časti tvorí prílohu k tomuto záverečnému účtu. 

  

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

    Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec 

rezervný fond nevedie na samostatnom bankovom účte. Je evidovaný na analytickom účte 

k účtu vedenom v OTP Banka Slovensko – č. účtu 9547547/5200.  O použití rezervného 

fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

 

              

Fond rezervný              Suma v €      

Počiatočný stav k 1.1.2017 103 455,37 

Prírastky - z prebytku hospodárenia  169 612,70  

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 bežné výdavky obce 

-     krytie schodku hospodárenia 

 

 

0,00 

- Kapitálové výdavky  0 

 -  ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017 273 068,07 

 

Tvorba rezervného fondu bola prejednaná na zasadnutí OcZ dňa 26. 6. 2017 a schválená 

uznesením  č. 29/2017. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady o tvorbe a použití sociálneho fondu. 

 

Sociálny fond                   Suma v €      

ZS k 1.1.2017 1 778,43 

Prírastky - povinný prídel                    998,54 

               - ostatné prírastky                               0     

Úbytky   - čerpanie SF                     143,05 

KZ k 31.12.2017 2 633,92 

 

  

  

 

 

 

 



                                                                           8 

 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

 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 

obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, 

usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom  a k rozpočtom VÚC. 

 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Prijímateľ 

 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť  :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
                  - 2 - 

Zostatok 
nevyčerp. 

 z r. 2016 

 

        - 3 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2017 
        - 4- 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2017 
    - 5- 

         

Zostatok 
 k 31.12.2017 

 

 

 

  Bežné výdavky :         

ZŠ s MŠ 

Kolačkov 

Prenesené kompetencie 
0 550 553,16 550 553,16 0 

-//- Originálne kompetencie 0 93 919,-- 93 911,31 7,69 

-//- Vlastné príjmy ZŠsMŠ 0 11 006,13 11 006,13 0 

Spolu:   0 655 478,29 655 470,60 7,69 

  

 

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť  :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
                  - 2 - 

Zostatok 
nevyčerp. 

 z r. 2016 

 

        - 3 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2017 
        - 4- 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2017 
    - 5- 

         

Zostatok 
 k 31.12.2017 

 

 

 

  Bežné výdavky :         

ÚPSVaR Menšie obecné služby 0 5 374,77 5 374,77 0 

ŠR § 54 – projekty ÚPSVaR 0 8 025,24 8 025,24 0 

ÚPSVaR Osobitný príjemca - RP 1 529,92 37 078,52 37 825,53  782,91 

ÚPSVaR Dotácia na činnosť OP 0 683,92 683,92 0 

MŠ SR- KŠÚ ZŠ - PK, znevyh.prostr..... 121,27 548 817,50 548 938,27 0,50 

ÚPSVaR § 54 – Stavebná činnosť 0 132,74 132,74 0 

ŠR Hmotná núdza – strava 0 11 285,43 11 285,43 0 

ŠR Školské pomôcky 0 2 307,40 2 307,40 0 

MF SR REGOB 0 473,03 473,03 0 
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MF SR Voľby 0 664,40 664,40 0 

VÚC Deň úcty k domovu 0 1 000,-- 1 000,-- 0 

FSR Činnosť TSP a ATSP 0 20 949,12 20 949,12 0 

MF SR Individuálne potreby obce 14 000,--  14 000,-- 0 

MF SR BT na záchranné práce 

(vodovod) 
0 6 053,57 6 053,57 0 

Spolu:   15 651,19 642 845,64 657 713,42 783,41 

 

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

 

Prijímateľ 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť  :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
                  - 2 - 

Zostatok 
nevyčerp. 

 z r. 2016 

 

        - 3 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2017 
        - 4- 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2017 
    - 5- 

         

Zostatok 
 k 31.12.2017 

 

 

 

 Bežné výdavky :      

Obec Nová 

Ľubovňa 

Činnosť CVČ  0 3 865,80  3 865,80 0 

Spoločný 

stavebný 

úrad 

Stavebná činnosť 
-631,32 3 139,92 3 384,42 -386,82 

Štátna 

pokladňa 

Preplatky ZŠ s MŠ 121,27  121,27 0 

Spolu:   -510,05 7 126,99 7 250,22       -386,82 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €  

 

 
 

Aktíva                                                   1.800.385,33    2.265.426,60   2.161.273,11  1.904.538,82 

Pasíva                                                    1.800.385,33    1.187.711,51   1.140.745,94  1.753.419,76 

Rozdiel                                                 0.00                            151 119,06 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

 

      -     záväzky zo SF                                  2 633,92 €     

      -     voči bankám (úver)                           9 290,78 € 

- voči ŠFRB          417 897,49 € 

- leasing auta                                       3 017,50 €   

- voči dodávateľom               5 441,64 €    

- voči zamestnancom                9 475,25 €   

- voči inštitúciám zdrav. a sociálneho 

      poistenia a daňový úrad                           7 076,28 €   

 

Podiel celkového dlhu z bežných príjmov z roku 2016 je 1,73 % (posudzovaná hranica 

zadlženosti je 60%). 

Podiel splátok z bežných príjmov z roku 2016 je 0,19 % (posudzovaná hranica je 25%) 

 

8. Vysporiadanie prebytku  hospodárenia za rok 2017 

 

Prebytok rozpočtu v sume 12.284,51 € zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhujeme použiť na:   

 tvorbu rezervného fondu 

  

 

 

                                                                                            

                                                                                                    Pavol Zamiška 
                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                       signed 

 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Zamišková 

V Kolačkove  dňa 12. 4. 2018 
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9. Návrh na uznesenie 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 12.284,51 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :  

 

100 % na tvorbu rezervného fondu vo výške  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                    Pavol Zamiška 
                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                         signed 

 

 

 

 

 


