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Záverečný účet obce Maňa 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. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce Maňa na rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 13. 12.
2016 uznesením č. XIV/07/13122016.
V roku 2017 bolo vykonaných tridsaťsedem zmien rozpočtu, a to nasledovne:
-

prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 25. 01. 2017,
druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 06. 02. 2017,
tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 03. 2017,
štvrtá zmena bola schválená dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017,
piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 03. 2017,
šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 10. 04. 2017,
siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 05. 2017,
ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 03. 05. 2017,
deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 06. 2017,
desiata zmena bola schválená dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017,
jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 06. 2017,
dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2017,
trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017
– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 07. 2017,
štrnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 07. 07. 2017,
pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2017,
šestnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 08. 2017,
sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 08. 2017,
osemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 24. 08. 2017,
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-

devätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 09. 2017,
dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 09. 2017,
dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 09. 2017,
dvadsiata druhá zmena bola schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017,
dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 10. 2017,
dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 10. 2017,
dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 17. 10. 2017,
dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 10. 2017,
dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 10. 2017,
dvadsiata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 11. 2017,
dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 11. 2017,
tridsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017
– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 11. 2017,
tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2017,
tridsiata druhá zmena bola schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017,
tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 18. 12. 2017,
tridsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 18. 12. 2017,
tridsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 20. 12. 2017,
tridsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2017,
tridsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie rozpočtovej organizácie zo dňa 31. 12. 2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017

1 113 082,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 302 495,10

1 084 382,00
0,00
21 700,00
7 000,00
1 113 082,00

1 218 397,00
10 786,00
54 131,00
19 181,10
1 280 622,10

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

482 592,00
42 396,00
50 200,00
537 894,00
0,00

577 559,00
79 904,00
46 095,00
577 064,10
21 873,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
1 302 495,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 301 386,12

99,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 302 495,10 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 301 386,12 Eur, čo predstavuje 99,91 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
1 218 397,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 217 914,79

99,96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 218 397,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 217 914,79 Eur, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
Plnenie bežných príjmov podľa položiek:
111 – Daň z príjmov fyzickej osoby – z rozpočtovaných 552 345,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2017 v sume 552 344,66 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
121 – Daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 77 307,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 77 305,93 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
133 – Dane za špecifické služby - z rozpočtovaných 35 230,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12.
2017 v sume 35 087,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,59 %,
212 – Príjmy z vlastníctva - z rozpočtovaných 65 732,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 65 699,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,95 %,
221 – Administratívne poplatky - z rozpočtovaných 2 889,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12.
2017 v sume 2 889,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
222 – Pokuty, penále a iné sankcie - z rozpočtovaných 226,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12.
2017 v sume 195,13 Eur, čo predstavuje plnenie na 86,34 %,
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z rozpočtovaných
29 026,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 28 984,98 Eur, čo predstavuje plnenie
na 99,86 %,
243 – Z účtov finančného hospodárenia - z rozpočtovaných 205,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2017 v sume 197,96 Eur, čo predstavuje plnenie na 96,57 %,
292 – Ostatné príjmy - z rozpočtovaných 4 377,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017
v sume 4 374,26 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,94 %,
311 – Granty - z rozpočtovaných 1 600,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume
1 600,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
312 – Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtovaných 449 460,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2017 v sume 449 236,20 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,95 %,
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a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
664 882,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

664 737,59

99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 552 345,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 552 344,66 Eur, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 77 307,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 77 305,93 Eur, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 64 784,82 Eur, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 12 421,39 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 99,72 Eur.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 826,17 Eur.
Daň za psa 1 214,53 Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 318,72 Eur
Daň za nevýherné hracie prístroje 80,00 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 517,65 Eur
Daň za jadrové zariadenia 12 956,10 Eur
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
97 873,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

97 768,78

99,89

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65 732,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 65 699,67 Eur, čo je
99,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 002,66
Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 61 697,01 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 32 141,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 069,11 Eur, čo je
99,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 2 889,00
Eur, z pokút a penále za porušenie predpisov v sume 195,13 Eur, z poplatkov a platieb za predaj
výrobkov, tovarov a služieb v sume 26 883,34 Eur, z poplatkov a platieb za stravné v sume
1 801,64 Eur a z poplatkov a platieb za prebytočný hnuteľný majetok v sume 300,00 Eur.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
4 582,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 572,22

99,79

Z rozpočtovaných 4 582,00 Eur iných nedaňových príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo
výške 4 572,22 Eur, čo predstavuje 99,79 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia
a príjmy z výťažkov z lotérií. Skutočný príjem pozostával z príjmov z úrokov z účtov finančného
hospodárenia v sume 197,96 Eur, z príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume
131,03 Eur, z príjmov z dobropisov v sume 1 610,32 Eur, z príjmov z vratiek v sume 1 937,35
Eur a z príjmov z refundácie v sume 695,56 Eur.
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d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 451 060,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo
výške 450 836,20 Eur, čo predstavuje 99,95 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky

Suma
v EUR
3 068,31
99,60
684,42
380 375,00
193,81
1 704,90
119,70
799,68

Účel

ÚPSVaR Nové Zámky

16,60

ÚPSVaR Nové Zámky

13 117,38

Nitriansky samosprávny kraj

7 556,80

Fond na podporu umenia

3 500,00

Environmentálny fond
Nadačný fond Telekomu pri Nadácii
Pontis
Rôzni sponzori na Požitavské folklórne
slávnosti

38 000,00

Matrika
Register adries
REGOB
Školstvo
Životné prostredie
Voľby do VÚC
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Prídavky na deti pre záškolákov
Školské potreby pre deti
v hmotnej núdzi
Podpora miestnej a regionálnej
zamestnanosti
Na podporu Požitavských
folklórnych slávností, na podporu
športu, pre základnú školu a na
informačné tabule
Na podporu Požitavských
folklórnych slávností a na
doplnenie knižničného fondu
Sanácia nezákonnej skládky

1 000,00

Na opravu máňanského kríža

600,00

Na podporu Požitavských
folklórnych slávností

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
10 786,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 785,82

100,00

Z rozpočtovaných 10 786,00 kapitálových príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
10 785,82 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Plnenie kapitálových príjmov podľa položiek:
233 – Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – z rozpočtovaných 10 786,00 Eur bol
skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 785,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 10 786,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 785,82 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
54 131,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

53 489,38

98,81

Z rozpočtovaných finančných príjmov 54 131,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
53 489,38 Eur, čo predstavuje 98,81 % plnenie.
Plnenie príjmových finančných operácií podľa položiek:
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – z rozpočtovaných 2 282,00 Eur bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 1 644,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 72,04 %.
454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rozpočtovaných 51 849,00 Eur bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 51 845,38 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
V roku 2017 boli do príjmových finančných operácií zapojené a použité nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume 81,60 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. Taktiež boli zapojené a využité
prostriedky z daru na vypracovanie územného plánu obce v sume 1 200,00 Eur, z fondu údržby
a opráv z minulých rokov v sume 362,40 Eur a do príjmových finančných operácií bol zapojený
a následne čerpaný rezervný fond obce v sume 51 845,38 Eur.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
19 181,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

19 196,13

100,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 19 181,10 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
19 196,13 Eur, čo predstavuje 100,08 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:
Základná škola s materskou školou
19 196,13 Eur

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
1 280 622,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 236 678,80

96,57

Z rozpočtovaných 1 280 622,10 Eur celkových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 1 236 678,80 Eur, čo predstavuje 96,57 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
577 559,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

547 191,69

94,74

Z rozpočtovaných 577 559,00 Eur bežných výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 547 191,69 Eur, čo predstavuje 94,74 % čerpanie.
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Čerpanie bežného rozpočtu podľa položiek:
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich
náhrad – z rozpočtovaných 194 795,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume
191 086,77 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,10 %,
614 – Odmeny - z rozpočtovaných 11 809,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume
11 808,00 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %,
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - z rozpočtovaných 16 323,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 16 067,89 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,44 %,
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - z rozpočtovaných 5 211,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 4 503,07 Eur, čo predstavuje čerpanie na 86,41 %,
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne - z rozpočtovaných 53 927,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 52 665,83 Eur, čo predstavuje čerpanie na 97,66 %,
627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní - z rozpočtovaných 3 550,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 3 546,34 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,90 %,
631 – Cestovné náhrady - z rozpočtovaných 524,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017
v sume 489,90 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,49 %,
632 – Energie, voda a komunikácie - z rozpočtovaných 58 305,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 55 126,32 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,55 %,
633 – Materiál - z rozpočtovaných 29 299,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume
24 403,07 Eur, čo predstavuje čerpanie na 83,29 %,
634 – Dopravné - z rozpočtovaných 16 641,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume
13 780,10 Eur, čo predstavuje čerpanie na 82,81 %,
635 – Rutinná a štandardná údržba - z rozpočtovaných 15 134,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 12 016,83 Eur, čo predstavuje čerpanie na 79,40 %,
637 – Služby - z rozpočtovaných 141 383,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume
133 526,15 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,44 %,
641 – Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtovaných 1 830,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 1 530,87 Eur, čo predstavuje čerpanie na 83,65 %,
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - z rozpočtovaných 18 443,00
Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 18 095,34 Eur, čo predstavuje čerpanie na
98,11 %,
651 – Splácanie úrokov v tuzemsku - z rozpočtovaných 10 385,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 8 545,21 Eur, čo predstavuje čerpanie na 82,28 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
(príloha č. 1).
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 206 604,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
202 894,77 Eur, čo je 98,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce Maňa.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 79 011,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
76 783,13 Eur, čo je 97,18 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 261 286,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
239 342,37 Eur, čo je 91,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a
ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 20 273,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
19 626,21 Eur, čo predstavuje 96,81 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 10 385,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
8 545,21 Eur, čo predstavuje 82,28 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
79 904,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

66 422,97

83,13

Z rozpočtovaných 79 904,00 Eur kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 66 422,97 Eur, čo predstavuje 83,13 % čerpanie.
Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa položiek:
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív - z rozpočtovaných 4 779,00 Eur bolo skutočné
čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 4 224,00 Eur, čo predstavuje čerpanie na 88,39 %,
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpočtovaných 980,00 Eur
bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 980,00 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100,00 %,
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - z rozpočtovaných 74 145,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 61 218,97 Eur, čo predstavuje čerpanie na 82,57 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu (príloha č. 1).
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 4 779,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 224,00 Eur, čo
predstavuje 88,39 % čerpanie.
b) nákup kontrabasu
Z rozpočtovaných 980,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 980,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) vybudovanie prístrešku k spoločenskému domu v Malej Mani
Z rozpočtovaných 8 991,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 8 963,65 Eur, čo
predstavuje 99,70 % čerpanie.
d) výmena okien na bude kultúrneho domu vo Veľkej Mani
Z rozpočtovaných 26 404,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 26 403,80 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) rekonštrukcia zasadacej miestnosti v budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani
Z rozpočtovaných 12 486,00 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 12 485,50 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
f) výmena a doplnenie ventilov na radiátoroch v budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani
Z rozpočtovaných 2 753,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 752,84 Eur, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
g) začiatok budovanie chodníka v Malej Mani, chodníkov v cintoríne vo Veľkej Mani
a odvodňovacieho žľabu na ulici V. J. Gajdoša vo Veľkej Mani (dokončenie prác bude
v roku 2018)
Z rozpočtovaných 10 217,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 216,13 Eur, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
46 095,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

45 998,50

99,79

Z rozpočtovaných 46 095,00 Eur finančných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 45 998,50 Eur, čo predstavuje 99,79 % čerpanie.
Čerpanie výdavkových finančných operácií podľa položiek:
821 – Splácanie tuzemskej istiny – z rozpočtovaných 46 095,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 45 998,50 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,79 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu (príloha č. 1).
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
569 407,10

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

569 408,28

100,00

Z rozpočtovaných 569 407,10 Eur bežných výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 569 408,28 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie je
prílohou Záverečného účtu (príloha č. 2).
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :
Základná škola s materskou školou
569 408,28 Eur
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene
7 657,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

7 657,36

100,00

Z rozpočtovaných 7 657,00 Eur kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017
v sume 7 657,36 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu rozpočtovej organizácie je
prílohou Záverečného účtu (príloha č. 2).
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:
Základná škola s materskou školou
7 657,36 Eur
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 237 110,92
1 217 914,79
19 196,13

1 116 599,97
547 191,69
569 408,28

120 510,95
10 785,82
10 785,82
0,00

74 080,33
66 422,97
7 657,36

- 63 294,51
57 216,44

Príjmy z finančných operácií

53 489,38

Výdavkové finančné operácie

45 998,50

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

Upravené hospodárenie obce

7 490,88
1 301 386,12
1 236 678,80
64 707,32
a) 79,00 Eur – nevyčerpané
dopravné za rok 2017
b) 4 246,56 Eur – tvorba fondu
údržby a opráv za rok 2017
60 381,76

Prebytok rozpočtu v sume 57 216,44 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 použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
57 216,44 Eur
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 79,00 Eur, a to na :
- dopravné pre žiakov základnej školy
79,00 Eur,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov v sume 4 246,56 Eur,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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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 7 490,88 Eur, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
7 490,88 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 60 381,76 Eur.

5. 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.
Rezervný fond
ZS k 01.01.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XIII/07/26092016 zo dňa 26. 09. 2016
na odstránenie havarijnej situácie okien na
budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XIV/07/13122016 zo dňa 13. 12. 2016
o schválení rozpočtu obce Maňa na rok
2017 (v tom zakalkulované použite RF na
rekonštrukciu zasadačky kultúrneho domu
vo Veľkej Mani)
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XV/07/14032017 zo dňa 14. 03. 2017 na
odstránenie havarijného stavu strechy na
budove „Pajty“
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XVI/09/20062017 zo dňa 20. 06. 2017
na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a uznesenie
Obecného
zastupiteľstva
v Mani č. XVII/06/28092017 zo dňa 28.
09. 2017 zmena účelu použitia finančných
prostriedkov rezervného fondu obce Maňa
z pôvodného
účelu
rekonštrukcia
miestnych komunikácií nasledovne – na
dobudovanie chodníka na Malej Mani, na
vybudovanie chodníkov na cintoríne vo
Mani
a na
vybudovanie
Veľkej
odvodňovacieho žľabu na ulici V. J.
Gajdoša
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XVI/09/20062017 zo dňa 20. 06. 2017
na
odstránenie
havarijného
stavu
sociálnych zariadení v budove zdravotného
strediska,
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani

Suma v Eur
32 851,63
55 258,54

11 194,80

8 304,50

3 759,17

10 216,13

313,73
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č. XVI/09/20062017 zo dňa 20. 06. 2017
na rekonštrukciu nefunkčných sociálnych
zariadení v budove športovej kabíny
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XVI/09/20062017 zo dňa 20. 06. 2017
na výmenu okien v budove kultúrneho
domu 2. etapa
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. XVI/09/20062017 zo dňa 20. 06. 2017
na výmenu a doplnenie ventilov na
vykurovacích
zariadeniach
v budove
kultúrneho domu
KZ k 31.12.2017

397,05

15 000,00

2 660,00
36 264,79

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 01.01.2017
Prírastky - povinný prídel – 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2017

Suma v Eur
2 615,70
1 609,18
240,40
3 984,48

Fond prevádzky, údržby a opráv
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 01.01.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu:
- čistenie kanalizácie bytovka A
- zatvárací systém dverí bytovka B
- demontáž a montáž sadrokartónu bytovky
KZ k 31.12.2017

Suma v Eur
22 100,28
4 246,56

185,00
27,40
150,00
25 984,44

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2017 v Eur

KZ k 31.12.2017 v Eur

Majetok spolu

4 594 555,65

4 568 993,35

Neobežný majetok spolu

4 319 045,63

4 274 341,90

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 923 653,16

3 878 949,43

Dlhodobý finančný majetok

395 392,47

395 392,47

Obežný majetok spolu

270 063,52

291 095,37

159,24

453,96

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

92 738,87

93 630,02

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

25 724,58

32 274,62

Finančné účty

151 440,83

164 736,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

5 446,50

3 556,08

ZS k 01.01.2017 v Eur

KZ k 31.12.2017 v Eur

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 594 555,65

4 568 993,35

Vlastné imanie

2 888 382,67

2 949 494,16

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 888 382,67

2 949 494,16

837 785,83

805 616,65

2 484,17

2 506,56

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

678 765,17

651 909,13

Krátkodobé záväzky

78 367,91

90 141,97

Bankové úvery a výpomoci

78 168,58

61 058,99

Časové rozlíšenie

868 387,15

813 882,54

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31. 12. 2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

61 058,99 Eur
654 117,47 Eur
17 010,22 Eur
0,00 Eur
12 380,13 Eur
10 603,94 Eur
50 445,90 Eur
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Stav úverov k 31.12.2017
Výška
poskytnutého
úveru v Eur

Zostatok úveru
(istiny)
k 31. 12. 2017 v
Eur

Rok
splatnosti

Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko, a. s.
Prima banka
Slovensko, a. s.
Prima banka
Slovensko, a. s.
Štátny fond
rozvoja bývania
Štátny fond
rozvoja bývania

financovanie vonkajších
prípojok k 2 x 7 b. j.

70 000,00

33 729,99

2024

revitalizácia centra obce

31 000,00

12 093,00

2021

Amfiteáter v parku výstavba

35 000,00

15 236,00

2022

výstavba 2 x 6 b. j.

438 060,15

287 835,41

2036

výstavba 2 x 7 b. j.

486 380,00

366 282,06

2039

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a) :
Text

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 úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

1 152 879,65
42 786,66
1 195 666,31
61 058,99
654 117,47
715 176,46
654 117,47
654 117,47
61 058,99

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

61 058,99

1 195 666,31

5,11 %

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

Suma v EUR

1 152 879,65
42 786,66
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu štátnej správy
- dotácie z rozpočtu VÚC
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
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:
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1 195 666,31
375 066,15
19 047,59
1 900,00
396 013,74
799 652,57

45 998,50
1 753,68
6 791,53
54 543,71

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

54 543,71

799 652,57

6,82 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Maňa nemala v roku 2017 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec Maňa v roku 2017 poskytla, v súlade s VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Maňa vrátane jeho dodatkov, dotácie na bežné výdavky právnickým
osobám na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-3-

Rozdiel
(stĺ. 2 - stĺ. 3 )

10 000,00

10 000,00

0,00

650,00

650,00

0,00

900,00

900,00

0,00

2 520,00

2 439,00

81,00

1 550,00

1 550,00

0,00

15 620,00

15 539,00

81,00

-2-

-4-

Obecný futbalový klub Maňa – bežné výdavky na
činnosť
Slovenský zväz záhradkárov, základná
organizácia 12 – 43 Maňa – bežné výdavky na
činnosť
Miestny odbor Matice Slovenskej v Mani – bežné
výdavky na činnosť
Stolnotenisový klub Maňa – bežné výdavky na
činnosť
o. z. N Dance Company – tancom k rozvoju –
bežné výdavky na štartovací poplatok na WCOPA
LOS ANGELES – HOLLYWOOD
Spolu
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie ohlasovacej živnosti.
Predmetom podnikania je:
- zber a odvoz komunálneho odpadu, okrem nebezpečného odpadu,
- vývoz fekálií,
- nákladná cestná doprava nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane
prípojného vozidla,
- piliarske práce,
- služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou v rozsahu voľných živností,
- odhŕňanie snehu,
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva
výbuchu zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov.
V roku 2017 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
7 384,42 Eur
Celkové výnosy
7 559,83 Eur
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení 175,41 Eur
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Na základe § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. navrhujeme prostriedky získané
z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení v sume 175,41 Eur
použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2017.

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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, dary a granty
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v Eur

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s materskou
školou

193 876,94

193 876,94

0,00
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, od NSK
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v Eur

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s materskou
školou

383 267,70

383 188,70

79,00*

* v tom 79,00 Eur nevyčerpané dopravné prenesené do roku 2018

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
V roku 2017 obec nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
V roku 2017 obec nemala založenú žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v Eur
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-4-

bežné výdavky - matrika

3 068,31

3 068,31

0,00

bežné výdavky - REGOB

684,42

684,42

0,00

Bežné výdavky – register adries

99,60

99,60

0,00

193,81

193,81

0,00

799,68

799,68

0,00

136,30

136,30

0,00

13 117,38

13 117,38

0,00

1 704,90

1 704,90

0,00

380 375,00

380 296,00

79,00*

400 179,40

400 100,40

79,00

-1-

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra

bežné výdavky – životné

Slovenskej republiky

prostredie

ÚPSVaR Nové Zámky

bežné výdavky - prídavky na deti
– záškolákov

Rozdiel
(stĺ. 3 - stĺ. 4 )

-5-

bežné výdavky - strava pre deti
ÚPSVaR Nové Zámky

v hmotnej núdzi a školské potreby
pre deti v hmotnej núdzi
bežné výdavky - projekt: rozvoj

ÚPSVaR Nové Zámky

a podpora miestnej a regionálnej
zamestnanosti

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

bežné výdavky – Voľby do VÚC
bežné výdavky - normatívne
a nenormatívne prostriedky pre ZŠ
s MŠ

Spolu
* v tom 79,00 Eur nevyčerpané dopravné prenesené do roku 2018
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

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

bežné výdavky – sanácia

Environmentálny fond

nezákonnej skládky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
Eur
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-4-

38 000,00

38 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

41 500,00

41 500,00

0,00

Rozdiel
(stĺ. 3 - stĺ. 4 )

-5-

bežné výdavky – organizácia
Fond na podporu umenia

Požitavských folklórnych
slávností

Fond na podporu umenia

bežné výdavky – nákup kníh
do knižnice V. J. Gajdoša

Spolu

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2017 finančné prostriedky z iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Nitriansky samosprávny kraj
Spolu

7 556,80
7 556,80

7 556,80
7 556,80

0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Monitorovacia a hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017
Príloha č.3 Záverečného účtu.

Vypracoval:
Ing. Matej Polák

Predkladá:
Ing. Igor Sádovský

V Mani, dňa 29. 05. 2018
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Maňa za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Maňa za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 60 381,76 Eur na tvorbu
rezervného fondu za rok 2017,
b) použitie prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej
činnosti po zdanení v sume 175,41 Eur na tvorbu rezervného fondu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
60 557,17 Eur.
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Prílohy:
Príloha č. 1:

Plnenie výdavkov za
rok 2017 - obec

Príloha č. 2:

Plnenie výdavkov za
rok 2017 - ZŠ s MŠ

Príloha č. 3:

Monitorovacia
správa za rok 2017
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