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1. Rozpočet obce za 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce Divinka sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet
obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č. 3./XIII.16.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- 1. zmena schválená dňa 24.02.2017 uznesením č.
12 / XIV.17
- 2. zmena schválená dňa 19.05.2017 uznesením č.
9 / XV.17
- 3. zmena schválená dňa 28.06.2017 uznesením č.
7 / XVI.17
- 4. zmena schválená dňa 28.06.2017 uznesením č.
8 / XVI.17
- 5. zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č.
3 / XVII.17
- 6. zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č.
4 / XVII.17
- 7. zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č.
5 / XVII.17
- 8. zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č.
6 / XVIII.17
- 9. zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č.
7 / XVIII.17

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :

551 060,00

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
720 716,87

Bežné príjmy

544 460,00

650 187,81

Kapitálové príjmy

0,00

35 945,74

Finančné príjmy

0,00

19 128,32

Schválený
rozpočet

Príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠ)
Výdavky celkom
z toho :

6 600,00

15 455,00

548 920,00

693 663,30

Bežné výdavky

249 900,00

307 549,55

28 600,00

103 196,83

8 000,00

10 952,92

262 420,00

271 964,00

2 140,00

27 053,57

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ)
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
705 261,87

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

696 099,58

98,70 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 705 261,87 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
696 099,58 €, čo predstavuje 98,70 % plnenie.
1.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
650 187,81

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

646 025,52

99,35%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 650 187,81 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 646 025,52 €, čo predstavuje 99,35 % plnenie.

a) Daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
376 163,88

Skutočnosť k 31.12.2017
376 163,64

% plnenia
99,99%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 346 823,88 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 346 823,88 € čo predstavuje
100,00 % plnenie.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 277,72 €, čo
predstavuje 98,92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 384,14 €, dane zo
stavieb boli v sume 6 701,74 € a dane z bytov boli v sume 191,84 €. K 31.12.2017 obec
eviduje pohľadávky k dani z nehnuteľnosti v sume 2 091,56 €.
Daň za psa - príjem v sume 805,00 € . K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky k dani za psa
v sume 50,00 €.
Daň za predajné automaty - príjem v sume 166,74 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - príjem v sume 17 090,30 €.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 3 877,90 €.
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b) Nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
16 004,54

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

11 842,49

74,00%

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 194,80 €, čo
predstavuje 71,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 477,60 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 705,20 €
a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 12,00 €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky (správne poplatky) a iné poplatky a platby z rozpočtovaných
3 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 080,00 €, čo predstavuje 5,33 %
plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie
Pokuty, penále a iné sankcie z rozpočtovaných 1 500,00 € nebol skutočný príjem
k 31.12.2017
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 4 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 406,23 €, čo
predstavuje 81,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za separovaný zber v sume
53,13 €, cintorínske poplatky v sume 445,00 €, poplatky KT v sume 624,00 € , za smetné
nádoby v sume 120,00 €, vyhlásenia v MR 222,00 €, za stravné dôchodci v sume 1 936,80 €,
Z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 70,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89,00 €, čo predstavuje
127,14 % plnenie.
Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 184,54 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 3 072,46 €, čo predstavuje 96,48 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli
rozpočtované príjmy z dobropisov a za vratky VŠZP.

c) Granty a transfery bežné
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
258 019,39

Skutočnosť k 31.12.2017
258 019,39

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 258 019,39 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 258 019,39 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v €
Účel
Čerpadlo,
tlaková
hadica
1 400,00
39 164,00 Protipovodňové opatrenie /

MV SR

platba za r.2016 /
Voľby do VÚC

MV SR

1 232,70

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva

1 990,00 Transfer ZŠ - Vzdelávacie

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
ÚPSVaR §50
ÚPSVaR
ÚPSVaR

3 048,000
70,00
3 400,00
14 167,22
5605,81

poukazy
Transfer ZŠ - príspevok MŠ
Transfer ZŠ - učebnice
Transfer ZŠ - škola v prírode
Podpora reg. zamestnanosti
Chránené pracovisko

571,78 Pracovné náradie

Enviromentálny fond - Ministerstvo ŽP

38 000,00 Odstránenie nezákonne

umiestneného odpadu v obci
Transfer register obyvateľov a
adries
Transfer stavebný úrad

MV SR

436,83

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MŽP SR

977,43
45,40 Transfer MK
98,22 Transfer životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich použitím.
2.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
35 945,74

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

35 945,74

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 35 945,74 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 35 945,74 €, čo predstavuje 100,00 %.
a) granty a transfery kapitálové
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
35 945,74

Skutočnosť k 31.12.2017
35 945,74

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových grantov v sume 35 945,74 € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 35 945,74 €, čo predstavuje 100,00 %. Ide o príjem z Ministerstva
životného prostredia SR v rámci projektu: Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka, KP
310011B562 Financovanie EÚ 85% , ŠR 10% a VZ 5%
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3.

Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
19 128,32

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

14 128,32

73,86 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 19 128,32 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 14 128,32 €, čo predstavuje 73,86 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/XVI.17 zo dňa 28.06.2017 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 14 128,32 € a to na nadstavbu Zš s Mš - kapitálové
výdavky vo výške 10 475,40 € a splátky úveru vo výške 3 652,92 €.

Príjmy RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou
Divinka
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
15 455,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

38 524,74

249,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15 455,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
38 524,74 €, čo predstavuje 249,27 % čerpanie.
Kapitálové príjmy
- skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 0,00 €.
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 271,42

0,00

Príjmové finančné operácie RO na mimorozpočtovom účte k 31.12.2017 - prostriedky
z predchádzajúcich rokov boli vo výške 3 271,42 €.

3. Rozbor čerpania výdavkovobce za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
421 699,30

Skutočnosť k 31.12.2017
397 498,30

% plnenia
94,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 421 699,30 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 397 498,30 €, čo predstavuje 94,26 % plnenie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
307 549,55

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

290 849,80

94,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 307 549,55 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 290 849,80 €, čo predstavuje 94,57 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 74 611,84 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 74 073,62 €,
čo predstavuje 99,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného
kontrolóra, pracovníkov OcÚ, prenesených kompetencií na úseku , registra obyvateľov,
registra adries, životného prostredia a ÚPSVaR (§50j a chránené pracovisko).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 32 968,08 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29 248,94 €,
čo predstavuje 88, 72 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 186 916,80 € bolo skutočné čerpanie k 32.12.2017 v sume 174 608,43
€, čo predstavuje 93,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, dopravné, materiál, uskladnenie a vývoz komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 662,83 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 11 572,34 €, čo
predstavuje 99,22 % čerpanie. Ide o výdavky na Spoločný stavebný úrad Strečno v sume
4338,80 €, členské príspevky 866,22 €, TJ Divinka 2 500,00 €, OŠK Divinka 3 000,00 €,
uvítanie detí do života 700,00 €, nemocenské dávky 167,32 €
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 390,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 346,47 €, čo
predstavuje 96,86 % čerpanie. Ide o výdavky na manipulačné bankové poplatky úverové
v sume 300,00 €, úroky z úveru v sume 491,78 €, leasing úroky 554,69 €

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
103 196,83

Skutočnosť k 31.12.2017
95 775,27

% plnenia
92,80

Z rozpočtovaných 103 196,83 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 95 775,27 €,
čo predstavuje 92,80 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) PD – Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v sume 4 000,00 €
b) PD – MK v sume 1 000,00 €
c) Zberný dvor – Kontajnery v sume 5 350,00 €
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kamerový systém – v sume 3 551,16 €
Zberný dvor – Stavebné práce v sume 35 945,74 € / z dotácie EÚ a ŠR /
Zberný dvor – Stavebné práce v sume 2 827,88 € Vlastné zdroje
Banková záruka Bytová jednotka – v sume 1 253,10 €
Nadstavba MŠ v sume 22 696,70 €
Vodovod v sume 11 944,18 €
VO rozšírenie v sume 4 456,51 €
PD – Oddychový park pre turistov 2 750,00 €

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 952,92

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 873,23

99,27

Z rozpočtovaných 10 952,92 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 873,23 €,
čo predstavuje 99,27 % čerpanie. Ide o výdavky -splácanie leasingu v sume 3 567,39 €,
splátky úveru v sume 7 305,84 €

Výdavky RO s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou
Divinka
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
271 964,00

Skutočnosť k 31.12.2017
294 537,36

% plnenia
108,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 271 964,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 294 537,36 €, čo predstavuje 108,30 % plnenie.
Čiastka vo výške 21 098,52 sú mimorozpočtové zdroje: potraviny.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
- skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume 0,00 €.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Obec Divinka ukončila hospodárenie v roku 2017 nasledovne (bez mimorozpočtových
prostriedkov):
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu:
Bežné príjmy-obec
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou (vl.pr.)

Skutočnosť k 31.12.2017 v €
662 955,10
646 025,52
16 929,58

Bežné výdavky spolu

564 288,64

Bežné výdavky-obec

290 849,80

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou

273 438,84

Bežný rozpočet

98 666,46

Kapitálové príjmy spolu:

35 945,74

Kapitálové príjmy-obec

35 945,74

Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou

0,00

Kapitálové výdavky spolu

95 775,27

Kapitálové výdavky-obec

95 775,27

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

0,00

- 59 829,53
38 836,93
0,00

Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Rozdiel finančných operácií

38 836,93

Príjmy z finančných operácií

14 128,32

Výdavky z finančných operácií

10 873,23

Hospodárenie obce

42 092,02

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 255,09

0,00
42 092,02

Prebytok rozpočtu vo výške 38 836,93 € 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
použiť:
- tvorbu rezervného fondu vo výške: 38 836,93 €.
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 3 255,09 EUR, navrhujeme použiť na :
-

- tvorbu rezervného fondu vo výške : 3 255,09 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške : 42 092,02 €
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov za rok 2017
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ust. § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v €

ZS k 1.1.2017

0,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za minulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:
- uznesenie č. 9/XVI.17 zo dňa 28.06.2017

22 796,47

14 128,32

KS k 31.12.2017

8 668,15

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady obce pre tvorbu a použitie SF.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2017

1340,62

Prírastky - povinný prídel

667,00

- ostatné prírastky – oprava za min.roky

159,38

Úbytky - stravovanie

473,17

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

KZ k 31.12.2017

1 693,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

1 949 818,89

2 276 976,33

Neobežný majetok spolu
z toho:

1 892 953,86

2 199 339,79

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

22 311,77

22 311,77

1 733 551,21

2 039 937,14

137 090,88

137 090,88

55 053,60

75 885,24
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Zásoby

1 004,61

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

2 150,05

Dlhodobé pohľadávky

2 386,30

Krátkodobé pohľadávky

4 827,07

Finančné účty

44 685,57

507,99
4 613,69
0,00
9 757,21
61 006,35

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 811,43

1 751,30

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2017
1 335 742,32

KZ k 31.12.2017
1 675 235,72

465 098,57

580 604,12

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,0

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

465 098,57

580 604,12

Záväzky

116 535,79

343 040,27

Rezervy

800,00

1 200,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

320,62

0,00

Dlhodobé záväzky

49 503,48

16 193,83

Krátkodobé záväzky

22 685,49

289 726,08

Bankové úvery a výpomoci

43 226,20

35 920,36

754 107,96

751 591,33

Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
1. Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:

-

Bankám – úver

35 920,36

35 920,36

0,00

záväzky so sociálneho fondu

1 693,83

1 693,83

iné záväzky

6 994,49

6994,49

270 101,38

270 101,38

zamestnancom

4 689,80

4 689,80

poisťovniam

3 078,22

3 078,22

740,11

740,11

0,00

0,00

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

0,00

0,00

4 122,08

4 122,08

14 500,00

14 500,00

341 840,27

341 840,27

dodávateľom

daňovému úradu

transfery a ostatné zúčtovania so
subjektmi mimo VS
prijaté preddavky

-

ostatné záväzky – lesing

ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

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

2. Stav úverov k 31.12.2017
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu Verejného osvetlenia v sume
108 850,00 €, ktorý bol schválený OZ dňa 2.12.2015 uznesením č.2/VI.15. Úver bol dlhodobý
s dobou splatnosti do 16.12.2016, splátky úrokov mesačné a splácanie úveru priebežne
v nepravidelných splátkach do doby uplynutia dňa splatnosti Úverovej linky. Peňažné
prostriedky získané z nenávratného finančného príspevku boli použité na splátku úveru vo
výške 65 014,98 €. Zvyšok úveru v sume 43 835,02 € bol dodatkom č.1 k Zmluve
o Municipálnom úvere – Eurofondy zo dňa 13.12.2016 preklasifikovaný ako Termínovaný
úver dlhodobý s dobou splatnosti do 12.12.2022, kde splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Schválený bol OZ uznesením č.5/XIII.16 dňa 9.12.2016.
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko, a.s.
Celkom

Investičný úver

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2017

108 850,00

7 305,84

491,78

35 920,36

108 850,00

7 305,84

491,78

35 920,36

Rok
splatnosti

2022

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:
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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

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
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- 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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

687 977,86
644 461,85
43 516,01
687 977,86
35 920,36

35 920,36

35 920,36

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

35 920,36

687 977,86

5,22 %

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

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 312 012
- dotácie 312 001, 312 002, 312 008
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- účelovo určené peňažné dary RO
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016

Suma v EUR

687 977,86
644 461,85
43 516,01
687 977,86
229 460,38
29 154,83
700,00
2 911,56
262 226,77
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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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

7 305,84

491,78

7 797,62

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

7 797,62

425 751,09

1,83 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2013 o poskytnutí dotácie PO
a FO na území obce Divinka na podporu športu, humanitnej a charitatívnej činnosti a
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)
-4-

TJ Divinka – bežné výdavky

2 500,00

2 500,00

0,00

OŠK Divinka – bežné výdavky

3 000,00

3 000,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2013
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám - ZŠ s MŠ Divinka
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom - subjekty mimo verejnú správu
ostatným subjektom mimo verejnej správy
ostatným subjektom v rámci verejnej správy
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V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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 zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči ZŠ s MŠ Divinka
Obec Divinka v roku 2017 poskytla ZŠ s MŠ Divinka nasledovné finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu:
Financovanie ZŠ s MŠ – originálne kompetencie
101 070,00 €
Suma použitých finančných prostriedkov

101 070,00 €

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
MV SR
MV SR

Účelové určenie grantu,
transferu

Čerpadlo, tlaková hadica

Protipovodňové opatrenie /
platba za r.2016 /
Voľby do VÚC

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

-4-

1 400,00

1 400,00

0,00

39 164,00

39 164,00

0,00

1 232,70

1 232,70

1 152,80
(z r.2016)

Okresný úrad
Žilina, Odbor
školstva
Okresný úrad
Žilina, Odbor
školstva
Okresný úrad
Žilina, Odbor
školstva
Okresný úrad
Žilina, Odbor
školstva
ÚPSVaR §50
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Enviromentálny
fond Ministerstvo ŽP
MV SR

Transfer ZŠ - Vzdelávacie
poukazy
Transfer ZŠ - príspevok MŠ

Transfer ZŠ - učebnice

Transfer ZŠ - škola v prírode

Podpora reg. zamestnanosti
Chránené pracovisko
Pracovné náradie
Odstránenie nezákonne
umiestneného odpadu v obci
Transfer register obyvateľov
a adries

1 990,00

1 990,00

0,00

3 048,000

3 048,000

0,00

70,00

70,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

14 167,22
5605,81
571,78
38 000,00

14 167,22
5605,81
571,78
38 000,00

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

436,83

436,83

0,00
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Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR
MŽP SR

Transfer stavebný úrad

977,43

977,43

0,00

Transfer MK

45,40

45,40

0,00

Transfer životné prostredie

98,22

98,22

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania.
Výška úveru: 250 62,00 €. Účel poskytnutia úveru: Obstaranie nájomného bytu výstavbou.
Názov stavby: Prístavba a nadstavba obecného úradu v Divinka s vytvorením 9 nájomných
bytových jednotiek.

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Subjekt mimo verejnú správu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

-4-

d) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom v rámci verejnej správy

Subjekt v rámci verejnej správy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

-4-

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Divinka nie je zriaďovateľ v žiadnej príspevkovej organizácií.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Divinka v roku 2017 poskytla bankovú záruku vo výške 1 253,10 €

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Divinka nevykonávala v roku 2017 podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov obce
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Obecné zastupiteľstvo v Divinke
programovej štruktúry

schválilo finančný rozpočet na rok 2017 bez

14. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.2.XX/18 schvaľuje Záverečný účet obce Divinka za rok
2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2.XX/18 schvaľuje prebytok a zostatok finančných
operácií za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu v sume 42 092,02 €
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