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Záverečný účet obce Chocholná-Velčice 
 za rok 2017 

Záverečný účet obce Chocholná-Velčice za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
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  Chocholná-Velčice na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. Schodok 
kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  
Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 47/2016-OZ zo dňa 09. 
decembra 2016. Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými 
opatreniami podľa § 14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky 
rozpočtové opatrenia sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení. 
Celkovo bolo vydaných 26 rozpočtových opatrení: 
 
Poradové 

číslo 
zmeny 

rozpočtu 
 

Dátum zmeny 
rozpočtu 
rozpočtovým 
opatrením  

Zmena rozpočtu rozpočtovým 
opatrením schválená uznesením číslo  
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 
   písm. a) b) c) 

 

Zmena rozpočtu 
v príjmoch  

v € 

Zmena rozpočtu 
vo výdavkoch   

v € 

1. 01.02.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

600.744,21 € 
(+569,21) 

317.456,21 € 
(+569,21) 

2. 14.02.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

601.291,76 € 
(+547,55) 

318.003,76 € 
(+547,55) 

3. 27.02.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

601.723,41 € 
(+431,65) 

318.435,41 € 
(+431,65) 

4. 31.3.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

587.666,36 € 
(-14.057,05) 

318.435,41 € 

5. 02.05.2017 Uznesenie OZ č.5/2017-OZ zo dňa 
17.02.2017 

587.666,36 € 
 

  318.435,41 €    

6. 01.06.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

589.308,15€ 
(+1.641,79) 

320.077,20 € 
(+1.641,79,-) 

7. 05.06.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

589.308,15€ 
 

320.077,20 € 

8. 06.06.2017 RO OZ podľa § 14 č. 18/2016-OZ 
písm. b) z 22.4.2016 

589.308,15€ 
 

320.077,20 € 

9. 23.06.2017 Uznesenie OZ č.18/2017-OZ zo dňa 
23.06.2017 

610.348,15 € 
(+21.040,00) 

341.117,20 € 
(+21.040,00) 

10. 05.07.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

610.348,15 € 341.117,20 € 

11. 11.07.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.348,15  344.117,20  

12. 26.09.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.348,15  344.117,20  
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13. 27.09.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 
(+280,00) 

344.397,20 
(+280,00) 

14. 03.10.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

15. 03.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

16. 04.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

17. 05.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

18. 06.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

19. 08.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

20. 09.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.628,15 344.397,20 

21. 10.11.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

613.916,45 
(+288,30) 

344.685,50 
(+288,30)  

22. 05.12.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

623.755,49  
(+9.839,04) 

354.524,54  
(+9.839,04) 

23. 18.12.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

629.647,49 
(+5.892,00) 

354.524,54  
 

24. 19.12.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

637.647,49 
(+8.000,00)  

354.524,54  
 

25. 20.12.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

637.647,49 
 

354.524,54  
 

26. 22.12.2017 RO starostu  podľa § 14 ods. 2 
písm. a) 

637.647,49 
 

354.524,54  
 

     
     
     

 
Rozpočet obce k 31.12.2017  

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 605.177,00 € 642.649,49 
z toho :   
Bežné príjmy 600.175,00 € 606.768,45 € 
Kapitálové príjmy 0,00 € 9.839,04 € 
Finančné príjmy 0,00 € 21.040,00 € 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 5.002,00 € 5.002,00 €  
Výdavky celkom 605.177,00 € 639.649,49 
z toho :   
Bežné výdavky 278.227,00 € 280.429,70 € 
Kapitálové výdavky 38.660,00 € 74.094,84 € 
Finančné výdavky 0,00 € 0,00 € 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 288.290,00 € 285.124,95 € 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 € 3.000 € 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

642.649,49 € 694.572,90 € 108,08 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 642.649,49 € EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 
v sume 694.572,90 EUR, čo predstavuje 108,08 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

606.768,45 € 657.110,69 € 108,30 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 606.768,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 
657.110,69 EUR, čo predstavuje  108,30 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

461.100,00 € 516.853,52 € 112,09 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 400.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 460.439,63 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 115 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 32.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31.561,69 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 98,63 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20.372,54 EUR, príjmy 
dane zo stavieb a bytov boli v sume 11.189,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných        
31.166,27 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 403,82 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2.008,18    EUR. 
 
Daň za psa 
Z rozpočtovaných 1.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.100,40 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.050,00 EUR, za 
nedoplatky z minulých rokov 50,40 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 
v sume 179,20 EUR. 
  
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 28.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23.751,80 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 84,83 %. Nižší príjem bol spôsobený znížením sadzby poplatku za KO od 
01.01.2017. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 22.442,79 EUR, za nedoplatky z minulých 
rokov 1.309,01 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 
v sume 3.907,27 EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
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Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

24.775,00 € 18.022,31 € 72,74 
 
Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 6.740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.634,71 EUR, čo je 
68,76 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol v sume 
4.097,13 EUR, z prenajatých pozemkov 75 € a z prenajatého inventáru v sume 462,58 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 6.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.352,45 EUR, čo je 
56 % plnenie.  
 
Iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 12.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10.020,04 EUR, čo 
je 83,5 % plnenie. Jedná sa o príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, cintorínske poplatky, 
poplatky za opatrovateľskú službu, náhrady z poistného plnenia, vratky.  
 
Úroky z bankových účtov 
Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15,11 EUR, čo je 43,17 
% plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

120.893,45 € 122.234,86 € 101,11 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 120.893,45 EUR, bol skutočný príjem vo 
výške 122.234,86 EUR, čo predstavuje 101,11 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy patrili rozpočtované granty a transfery.  
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. ÚPSVaR Trenčín 547,55 € Príspevok na rozvoj miestnej 

a regionálnej zamestnanosti 
2. Krajský stavebný úrad 1.568,91 € stavebný úrad 
3. Krajský školský úrad 113.181,74 € Školstvo 
4. Obvodný úrad  Trenčín 556,71 € Evidencia obyvateľstva 
5. ÚPSVaR Trenčín 306,20 € Stravné pre deti v HN 
6. Krajský úrad cestnej dopravy 

a pozemných komunikácii 
72,88 € Dopravné 

7. Krajský úrad život.prostredia 157,65 € Životné prostredie 
8. Obvodný úrad Trenčín 274,00 € Register adries 
9. Dobrovoľná požiarna 

ochrana 
3.000,00 € Príspevok na výstroj hasiči 

10. Obvodný úrad Trenčín 568,30 € Voľby do VÚC 
11. Obvodný úrad Trenčín 12,50 € Vojnové hroby 
12. TVK.a.s. 1.988,42 €  Poistné vodovod 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

9.839,04 € 9.839,04 € 100 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9.839,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 
9.839,04 EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  
 
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby – územný plán 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9.839,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 
9.839,04 EUR, čo predstavuje   100 % plnenie. Išlo o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby 
za účelom spracovania územnoplánovacej informácie – návrh územného plánu obce. 
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

21.040,00 € 21.040,00 € 100 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 21.040,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2017 v sume 21.040,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2017-OZ bod 1, zo dňa 23.6.2017 bolo schválené 
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v rámci projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice“ 
vo výške 22.000,- Eur.  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

5.002,- € 6.583,17 € 131,61 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 5.002,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 
6.583,17 EUR, čo predstavuje  131,61 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Školská jedáleň réžia         2.377,97 EUR 
Školský klub detí  729,00 EUR 
Materská škola 3.476,20 EUR 
Spolu:                                                   6.583,17 EUR 
 
Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 € 0,00 €                 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 
0,00 EUR, čo predstavuje  0 % plnenie.  
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5. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 € 0,00 €  
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

639.649,49 € 616.347,13 € 96,36 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 639.649,49 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 
v sume 616.347,13 EUR, čo predstavuje 96,36 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

280.429,70 € 279.856,88 € 99,80 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 280.429,70  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 
v sume 279.856,88  EUR, čo predstavuje  99,80 % čerpanie.  
 
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 72.808,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 72.338,65 EUR, 
čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a opatrovateľskej služby. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  27.662,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 27.599,68 EUR, 
čo je 100,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 146.880,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 146.840,02 
EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 
materiál, PHM, rutinná a štandardná údržba, nakladanie s odpadmi, a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 33.079 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 33.078,53 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

74.094,84 € 69.154,50 € 93,33 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 74.094,84  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 
v sume 69.154,50  EUR, čo predstavuje  93,33 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Obstaranie územného plánu obce 
Z rozpočtovaných  16.660,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16.423,24 EUR, 
čo predstavuje 98,58 % čerpanie.  
b)  Doplatok za nehnuteľnosť  
 Kúpa a čiastočná úhrada bola v r.2016 – z rozpočtovaných 11.000,- EUR bolo skutočne 
čerpaných 11.000,-, čo je 100% čerpanie. 
b)  Nákup osobného automobilu  
Z rozpočtovaných 12.240,- EUR bolo skutočne čerpaných 12.240,- EUR, čo predstavuje 100% 
čerpanie. 
c)  Nákup strojov,prístrojov a zariadení 
Z rozpočtovaných  8.451,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 8.451,60 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. Išlo o nákup posilňovacieho zariadenia, konvektomatu a zábradlia 
k mostu. 

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0,00 € 0,00 €                 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

285.124,95 € 267.335,75 € 93,76 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 285.124,95  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 
v sume 267.335,75  EUR, čo predstavuje  93,76 % čerpanie.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                 110.502,66 EUR 
Materská škola      110.336,86 EUR 
Školský klub detí       15.420,20 EUR 
Školská jedáleň      31.076,03 EUR 
                                                                                                                      
 
Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0,00 € 0,00 € 0 
 
Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 663 693,86 €
z toho : bežné príjmy obce    657 110,69

             bežné príjmy RO 6.583,17 €

Bežné výdavky spolu 547 192,63 €
z toho : bežné výdavky  obce  279.856,88 €

             bežné výdavky  RO 267 335,75 €

Bežný rozpočet 116 501,23 €
Kapitálové  príjmy spolu 9.839,04 €
z toho : kapitálové  príjmy obce  9.839,04 €

             kapitálové  príjmy RO 0,00 €

Kapitálové  výdavky spolu 69.154,50 €
z toho : kapitálové  výdavky  obce  69.154,50 €

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 €

Kapitálový rozpočet  -59.315,46 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 57 185,77 €
Vylúčenie z prebytku  12.930,66 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 44 255,11 €
Príjmové finančné operácie  21 040,00 €

z toho : príjmové finančné operácie obce  21.040,00 € 

             príjmové finačné operácie RO 0,00 € 

Výdavkové finančné operácie 0,00 €

Rozdiel finančných operácií 21 040,00 €
PRÍJMY SPOLU   694 572,90 €
VÝDAVKY SPOLU 616 347,13 €
Hospodárenie obce  78 225,77 €
Vylúčenie z prebytku 12.930,66 €
Upravené hospodárenie obce 65 295,11 €

 

 
Prebytok rozpočtu v sume 57 185,77 EUR  je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 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. 
 
 
Prebytok rozpočtu sa upravuje - znižuje o : 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  12.930,66 EUR, a to na : prenesený výkon 
v oblasti školstva, 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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Podľa § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu sú 
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa 
návratné zdroje financovania a ich splácanie. 
Zostatok  finančných operácií bol v sume 21 040,00 EUR. 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 
65 295,11 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. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 13.762,30 € 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

113.433,21 € 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- Uznesenie zastupiteľstva č. 18/2017 zo dňa 
23.6.2017 -projektová dokumentácia – KD + MŠ 
 

21.040,00 € 
 
 
 
 

KZ k 31.12.2017 106.155,51 € 
 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 740,18 €   
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %                    1.010,55 € 
Úbytky   - stravné lístky                     752,60 € 
KZ k 31.12.2017 998,13 € 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 
Majetok spolu 2.057.215,80 2.094.900,02 

Neobežný majetok spolu 1.867.063,18 1.862.135,62 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 16.422,90 

Dlhodobý hmotný majetok 1.768.701,18 1.747.350,72 

Dlhodobý finančný majetok 98.362,00 98.362,00 

Obežný majetok spolu 187.287,22 231.393,26 

z toho :   

Zásoby 5.161,28 5.404,92 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 37.555,61 31.979,61 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3.071,19 6.886,08 

Finančné účty  141.499,14 187.122,65 

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

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

Časové rozlíšenie  2.865,40 1.371,14 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 2.057.215,80 2.094.900,02 

Vlastné imanie  1.553.158,93 1.616.306,43 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1.553.158,93 1.616.306,43 

Záväzky 29.567,00 27.880,87 

z toho :   

Rezervy  1.500,00 1.500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7.714,07 13.071,78 

Dlhodobé záväzky 740,18 998,13 

Krátkodobé záväzky 19.612,75 12.310,96 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 474.489,87 450.712,72 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

V roku 2017 sme nesplácali ani nečerpali žiadny úver. 
 

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 3.188,83 € 2.956,42 € 232,42 € 
- zamestnancom 4.859,06 € 4.859,06 € 0,00 € 
- poisťovniam  3.367,07 € 3.360,47 € 0,00 € 
- daňovému úradu 732,52 € 732,52 € 0,00 € 
- štátnemu rozpočtu 13.071,78 € 13.071,78 € 0,00 € 
- bankám 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
- štátnym fondom 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
- ostatné záväzky 163,47 € 163,47 € 0,00 € 

Záväzky spolu k 31.12.2017 25.382,73 € 25.143,72 € 232,42 € 
 
 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Sokol FC - bežné výdavky 15.180,00 € 15.180,00 € 0,00 

Jednota dôchodcov – bežné výdavky 862,77 € 862,77 € 0,00 

Jednota Sokol Chocholná-Velčice – bežné 

výdavky 
1.470,00 € 1.470,00 € 

0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice – 

bežné výdavky 
2.200,00 € 2.200,00 € 

0,00 

ZO Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Melčice-Lieskové – bežné výdavky 
50,00 € 50,00 € 

0,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drietoma – 

bežné výdavky 
2.000,00 €  2.000,00 € 

0,00 

OZ Chovatelia koní Chocholná-Velčice – bežné 

výdavky 
1.900,00 € 1.900,00 € 

 

0,00 

Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná – 

Velčice – bežné výdavky 
350,00 € 350,00 € 0,00 
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006 
o dotáciách. 

 
 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec v roku 2017 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
 
11. 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 s materskou 
školou Chocholná - Velčice 

170.884,46 € 170.884,46 € 0,00 € 

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 – stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola s materskou 
školou Chocholná – Velčice 

109.381,95 € 
 

96.451,29 € 12.930,66 € 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 
Obec nie je zriaďovateľom právnickej osoby.  
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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 - 

Krajský 
stavebný úrad 

Stavebný poriadok, BV 1.568,91 € 1.568,91 € 0,00 € 

Obvodný úrad Hlásenie pobytu, BV 556,71 € 556,71 € 0,00 € 

Krajský úrad 
ŽP 

Životné prostredie, BV 157,65 € 157,65 € 0,00 € 

KÚCDaPK Pozemné komunik., BV 72,88 € 72,88 € 0,00 € 

KŠÚ Školstvo, BV 104.562,00 € 99.204,29 € 

 

12.930,66 

€ 

UPSVaR Hmotná núdza 306,20 € 306,20 € 0,00 € 

Obvodný úrad Register adries 274,00 € 274,00 € 0,00 € 

Obvodný úrad Voľby do VÚC 568,30 € 396,37 171,93 € 

UPSVaR Prídavok na dieťa 0,00€ 0,00 € 0,00 € 

Obvodný úrad Vojnové hroby 12,50 € 12,50 € 0,00 € 

KŠÚ Školstvo, BV z 2016 7572,95 € 7.572,95 € 0,00 € 

UPSVaR Projekt zamestnanosť 547,55 € 547,55 € 0,00 € 

Ministersto 
dopravy a 
výstavby 

Územný plán 9.839,04 € 9.839,04 € 0,00 € 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z inej obce 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z VUC 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu        
  

Obec Chocholná-Velčice nezostavovala za rok 2017 programový rozpočet. 
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13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 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 65 295,11 EUR.. 
 
V Chocholná-Velčice 7.6.2018 
 
Vypracovala: Bc. Eva Pavlíková 
 
 
 
         Ing Alena Bulková 
            starostka obce 


