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1. Rozpočet obce v roku 2017 

 
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  Obce Kružlov  bol   rozpočet   obce   

na  rok   2017. Obec v roku 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 zostavený 

ako prebytkový.  Bežný rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet 

ako   schodkový.  

 

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016  uznesením č. 51/2016. Schválený 

rozpočet obce Kružlov bol v priebehu roka upravený uznesením obecného zastupiteľstva 

následovne: 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 10. 03. 2017 uznesením OZ č. 08/2017 

- druhá zmena schválená dňa 27. 06. 2017 uznesením OZ č. 23/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 14. 09. 2017 uznesením OZ č. 27/2017 

- štvrtá zmena  schválená dňa 17. 11. 2017 uznesením OZ č. 32/2017 

- piata zmena  schválená dňa 14. 12. 2017  uznesením OZ č. 38/2017 

 

                           v  EUR 

 Schválený rozpočet  

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Príjmy celkom 870 000,00 912 000,00 

z toho :   

Bežné príjmy 770 000,00 824 600,00 

Kapitálové príjmy 0,00 65 000,00 

Finančné operácie 100 000,00 22 400,00 

Príjmy ZŠ Kružlov   

   

Výdavky celkom 870 000,00 911 188,91 

z toho : 738 280,00 766 150,00 

Bežné výdavky (bez ZŠ Kružlov) 385 225,00 398 825,00 

Kapitálové výdavky 97 000,00 91 500,00 

Finančné operácie 34 720,00 42 350,00 

Výdavky ZŠ Kružlov 353 055,00 378 513,91 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  

 
Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

912 000,00 978 377,93 107,28 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 912 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 978 377,93 EUR, čo predstavuje  100,07 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

824 600,00 860 317,66 104,33 

 

 

a) daňové príjmy :  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

364 930,00 368 940,65 101,10 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 364  930 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 368 940,65  EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 14 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 15  

111,18 EUR, čo je 103,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4 362,91  EUR, 

dane zo stavieb boli vo výške 10 379,62 EUR a dane z bytov vo výške 368,65 EUR.  

 K 31.12.2017 obec eviduje  tieto pohľadávky na dani z nehnuteľností: 

-  z predchádzajúcich rokov vo výške   222,93 EUR (Svojpomoc ) 

- z roku 2017  vo výške 706,31 EUR   

 

Daň za psa – rozpočtované 600 EUR, skutočnosť 588,48 EUR, čo je 98,08 %  plnenie 



 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 13 500,-- EUR, 

skutočnosť 13 275,37 EUR, čo je 98,34 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje  

pohľadávky za komunálny odpad vo výške 132,00 EUR. 

b) nedaňové príjmy :  

           EUR 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

99 740,00 105 093,37 105,37 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 56 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 56 269,96 EUR, 

čo je 100,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 410,00 EUR, čo 

je 141,00 % plnenie.  

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 

Z rozpočtovaných 30 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 36 321,66 

EUR, čo je 119,28 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z cintorínskych poplatkov 

sume 85,00 EUR, poplatok za MŠ 1 410,00 EUR, Stočné 15 564,45  poplatok za rozhlas 

327,50 EUR, poplatky za služby v prenajatých priestoroch 12 375,66 stravné ŠJ MŠ 5 908,57 

a iné 650,48 EUR . 

 

c)  Príjmy z účtov finančného hospodárenia:   

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

150,00 25,61 17,07 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

17,07 EUR, čo predstavuje 17,07 % plnenie.  

 

d) iné nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

11 790,00 11 066,14 93,86 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 790,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

11 066,14 EUR, čo predstavuje 93,86,23 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodu ZŠ, dobropisov, 

Recyklačného fondu a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery         

 EUR 



 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

359 930,00 360 520,72 100,16 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 366 130,00 EUR bol skutočný príjem vo výške  

371 818,43 EUR, čo predstavuje 101,55 % plnenie. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

P.

č. 

Poskytovateľ   Suma v  EUR Účel  

1. ESF, ÚPSVaR 16 260,81 Aktivačná činnosť + chránená dielňa 

2 Obvodný úrad Bardejov 727,19 Voľby 

3 Okresný úrad Prešov  328 695,97 Školstvo 

4 Obvodný úrad  Bardejov 4 204,14 Matrika 

5. ÚPSVaR  1 192,81 Stravné pre deti v HN 

6. Dotácie 637,99 CD, REGOB 

7. Úrad vlády SR 1 500,00 Na kultúru národnostných menšín 

8. Ministerstvo vnútra SR 3 000,00 Dotácia na OHZ 

9. Ministerstvo financií SR 5 000,00 Kúrenie ZŠ 

    

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2) Kapitálové príjmy :  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

65 000,00 65 000,00 100,00 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : -- 

 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : -- 

c) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 65 000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 65 000,00 EUR. 

Použité boli  na rekonštrukciu strechy základnej školy 60 000 a 5 000,00 na výstavbu work 

out ihriska. 

 

 

3) Príjmové finančné operácie :  

  
Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

22 400,00 52 939,05 236,33 

 



 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 

12. 2017 v sume 52 939,05 EUR, čo predstavuje 236,33 % plnenie. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2017 zo dňa 27. 06. 2017 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 150 000,00 EUR. V skutočnosti bolo čerpanie v sume 22 390,85 

EUR. Prijatá finančná zábezpeka za pre prenajaté byty a účasť vo verejnom obstarávaní 

30 548,20 EUR. 

 

 

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

     EUR 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

- 25 762,92 - 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola           25 762,92   EUR  

 
Kapitálové príjmy :  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

-- -- -- 

 

 

Finančné príjmové operácie :  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

-- 121,22 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v  EUR  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

911 188,91 893 250,68 98,03 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 911 188,91 EUR bolo skutočné čerpané k 31. 12. 

2017 v sume 893 250,68 EUR 

 

1) Bežné výdavky :  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

398 825,00 363 252,48 91,08 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610 

 Z rozpočtovaných 156 407,00  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 

145 545,91  EUR, čo je  93,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky,  ČOV , chránených dielní, zamestnancov cez projekty ÚPSVaR a  pracovníkov 

školstva s výnimkou právnych subjektov (Základná škola v Kružlove, ŠJ pri ZŠ a školský 

klub). 

b) Poistné a príspevok do poisťovní – 620 

 Z rozpočtovaných 59 871,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 

52 200,85 EUR, čo je 87,19 % čerpanie. Táto položka zahŕňa odvody poistného z miezd 

pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby – 630 

  Z rozpočtovaných 167 237,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 

151211,76 čo je 90,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

nájomné a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery - 640 

 Z rozpočtovaných 7 510,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 

6 992,49 EUR, čo predstavuje 93,11 % čerpanie. Sú tu zahrnuté náklady na členské príspevky 

(ZMOS, ZMOŠ, RVC a iné) a náklady na PNS. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami – 650 

 Z rozpočtovaných  7 800,00 EUR  bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 vo výške 

7 301,47 EUR, čo predstavuje 93,61  %  čerpanie. 

 



 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky :  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

91 500,00 89 948,24 98,30 

Z rozpočtovaných  91 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 89 948,24 

EUR, čo predstavuje 98,30 % čerpanie.  

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)Výstavba street work out  ihriska 

Z rozpočtovaných  8 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 

8 140,00 EUR, čo predstavuje 99,27 % čerpanie.  

b)Rekonštrukcia sály KSB (podlaha) 

Z rozpočtovaných  10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 

9 369,65 EUR, čo predstavuje 93,70 % čerpanie.  

c) Strecha ZŠ 

Z rozpočtovaných  66 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 66 

492,00 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.  

       d) Šelepivky cesta  

Z rozpočtovaných  3 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 

3 389,20 EUR, čo predstavuje 96,83 % čerpanie.  

e)  Výstavba detského ihriska pri MŠ 

Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 

2 557,39 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie:  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

42 350,00 41 878,64 98,89 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 42 350,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31. 12. 2017 v sume 41 878,64 EUR, čo predstavuje 98,89 % čerpanie. 

 

 Výdavky na splátky istín z: 

- úverov zo ŠFRB 

- úveru na rekonštrukciu ciest 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:   

Bežné výdavky :  

 Schválený rozpočet 

na rok 2017 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

Základná škola 

Kružlov 

378 513,91 398 171,32 105,19 



 

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 378 513,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 

v sume 398 171,32 EUR, čo predstavuje 105,19 % čerpanie. 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 860 317,66 

z toho : bežné príjmy obce  860 317,66 

             bežné príjmy RO 25 762,92 

Bežné výdavky spolu 761 423,80 

z toho : bežné výdavky  obce  363 252,48 

             bežné výdavky  RO 398 171,32 

Bežný rozpočet 98 893,86 

Kapitálové  príjmy spolu 65 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  65 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 89 948,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  89 948,24 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 24 948,24 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 73 945,62 

Vylúčenie z prebytku  5 784,77 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 68 160,85 

Príjmové finančné operácie 53 060,27  

Výdavkové z finančné operácie 41 878,64 

Rozdiel finančných operácií 11 181,63 
PRÍJMY SPOLU   978 377,93 

VÝDAVKY SPOLU 893 250,68 

Hospodárenie obce  85 127,25 
Vylúčenie z prebytku 34 135,96 

Upravené hospodárenie obce 50 991,29 

 

Prebytok rozpočtu v sume 73 945,62 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 psím. 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 nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 5 784,77 EUR, navrhujeme použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 68 160,85 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, upravený o rozdiel medzi prijatými finančnými zábezpekami 

(30 548,20 EUR) a vrátenými finančnými zábezpekami (6 131,20)  24 417 EUR v sume  – 24 

417,00 EIR navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu za rok 2017 vo výške  24 417,00 

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  5 784,77  EUR, a to na :  

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva  - dopravné                 87,73 EUR 

- normatívy            697,04 EUR 

- dotácia MF SR 5 000,00 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 z.n.p. v sume 

3 934,19 EUR.  

 

        Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo 

výške 50 991,29 EUR. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov  peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  105 153,53 EUR       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

47 374,78 EUR      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 19/2017 zo dňa  27.06.2017 

obstaranie – rekonštrukcia ZŠ, cesta, OcÚ, ihriská 

22  390,85        

KZ k 31.12.2017 130 137,46       

 

Rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky v nasledujúcich rokoch. 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p. Tvorbu sociálneho 

fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 467,00 

Prírastky - povinný prídel -    1,05    %                    1 342,12 

  



 

 

Úbytky 1 119,92 

  

KZ k 31.12.2017 689,20 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  15  374,78       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

3 934,19 

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu vchodových dverí 

- na opravu .... 

153,60       

KZ k 31.12.2017 19 155,37       

 

 

Fond rozvoja bývania  

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 

zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj 

bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky 

sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj 

bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania 

obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo 

vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, 

ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..  

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR 

 
A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2016 KZ k 31. 12. 2017 

Neobežný majetok spolu 2 727 953,66 2 714 839,44 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 532 862,84 2 519 748,62 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 177 299,53 229 987,09 



 

 

z toho :   

Zásoby 527,28 219,84 

Pohľadávky 6 354,82 9 598,96 

Zúčtovanie transferov 0,00 0,00 

Finančný majetok 170 417,43 220 168,29 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 972,30 1 595,49 

   

SPOLU 2 907 225,49 2 946 422,02 

 

P A S Í V A 

Názov KZ  k  31.12.2016 KZ k 31. 12. 2017 

Vlastné imanie 1 001 876,08 1 065 749,95 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 001 876,0 1 065 749,95 

Záväzky 717 528,74 750 543,44 

z toho :   

Rezervy 900,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 280,20 5 784,77 

Dlhodobé záväzky 628 145,77 542 467,75 

Krátkodobé záväzky 59 214,93 180 603,08 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 27 987,84 20 787,84 

Časové rozlíšenie 1 187 459,29 1 130 128,67 

SPOLU 2 907 225,49 2 946 422,02 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Stav záväzkov k 31.12.2017    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 29 327,68 29 327,68 0 

- zamestnancom 14 672,80 14 672,80 0 

- poisťovniam  9 232,06 9 232,06 0 

- daňovému úradu 2 260,17 2 260,17 0 

- štátnemu rozpočtu 0 0 0 

- bankám 20 787,84 20 787,84 0 

- štátnym fondom 627 678,77 627 678,77 0 

- ostatné záväzky 19 111,51 19 111,51 0 

Záväzky spolu k 31.12.2017 723 070,83 723 070,83 0 

 

Stav úverov k 31.12.2017  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2017 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2017 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2017 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko 

Rekonštrukcia 

ciest 

66 387,84 7 200,00 779,87 20 787,84 r. 2021 

 

V roku 2017 obec Kružlov neprijala žiadny úver.  

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Kružlov 53 600,31 53 600,31 0 

    



 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MŠVVaŠ SR Školstvo 326 437,00 325 652,23 784,77 

MV SR Matrika 4 204,14 4 204,14 0,00 

ÚPSVaR Hmotná núdza + chránená dielňa 17 453,62 17 453,62 0,00 

MV SR Voľby 727,19 727,19 0,00 

MV SR Dotácia pre OZH 3 000,00 3 000,00 0,00 

MV SR Evidencia obyvateľstva 547,99 547,99 0,00 

Úrad vlády SR Dotácia na národnostné menšiny 1 500,00 1 500,00 0,00 

MF SR Dotácia na individuálne potreby 

obcí 

5 000,00 0 5 000,00 

MV SR Prevencia kriminality 5 000,00 5 000,00 0 

MŠVVaŠ SR Havarijný stav strechy ZŠ 60 000,00 60 000,00 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
-- - - 0,00 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Mesto Stropkov 60,00 60,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Návrh na Uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2017. 

 

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  50 991,29 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


