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Záverečný účet Obce Dolná Tižina za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.
67/2016 .
Rozpočet obce Dolná Tižina bol upravovaný takto:
1. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 dňa 15.2.2017
2. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 dňa 30.3.2017
3. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3/2017 dňa 29.6.2017
4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4/2017 dňa 27.9.2017
5. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5/2017 dňa 29.12.2017

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1070000

Rozpočet
po zmenách
1070000

860000
210000
0

860000
210000
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1070000

1070000

860000
210000

860000
210000

Rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Obec:
Rozpočet na rok 2017
1070000

Skutočnosť k 31.12.2017
1002594,41

% plnenia
94

Skutočnosť k 31.12.2017
958049,23

% plnenia
111

z toho:
Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
389600
517882,79

% plnenia
117

1) Bežné príjmy - celkom:
Rozpočet na rok 2017
860000

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 350050,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky v sume 473344,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 135
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16550,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16722,74 EUR, čo
je 103 % plnenie. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli v sume 9200,93 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 9496,74 EUR a dane z bytov boli v sume 166,7 EUR.
c) Daň za psa – z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem 628,62 EUR, čo je 105%
plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 22000
EUR bol skutočný príjem 24580,64 EUR, čo je 112 % plnenie.
e/ Daň za ubytovanie – z rozpočtovaných 400 eur bol skutočný príjem 464,40 eur , čo je 116
% plnenie.
Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
10400
26001,15

% plnenia
250,01

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 459,47 EUR, čo je
46 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 2800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5222,62 EUR, čo je
187% plnenie. Ide o stavebné poplatky, overovanie,.. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov
a služieb z rozpočtovaných 2600 bol skutočný príjem k 31,12,2017 9080,04 eur čo je 349%
plnenie. Poplatky za pobyt deti mš a stravné z rozpočtovaných 2000 eur bol skutočný príjem
4248 eur čo je 212% plnenie, poplatky za stravné z rozpočtovaných 2000,- eur bol skutočný
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príjem k 31.12.2017 2796,43 čo je 140% plnenie, na položke 222003- za porušenie predpisov
nebol rozpočtovaný príjem ale skutočný príjem k 31.12.2017 bol 648,- eur
c) Iné poplatky a platby
Na položke z dobropisov nebol rozpočtovaný príjem ale skutočný príjem bol k 31.12.2017
1551,11 eur, ani na položke vratky nebol rozpočtovaný príjem ale skutočný príjem
k 31.12.2017 bol 1995,48 eur to boli neočakávané príjmy.
Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
460000
414165,29

% plnenia
88

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Krajský úrad ŽP
125,50
2.
Krajský úrad pre cest. dopr.
58,02
3.
Krajský stavebný úrad
1248,99
4.
Okresný školský úrad
399770
5.
Obvodný úrad
443,19
6.
ÚPSVaR Žilina
8623,57
7.
Obvodný úrad
3068,31
9.
Obvodný úrad Žilina
568,3
10.
Obvodný úrad
74,-

Účel
Ochrana ŽP
Pozemné komunikácie
Stavebné konanie
Školstvo-zš,mš
Hlásenie pobytu a reg. obyvateľov
Aktivačná činnosť
matrika
voľby
Register adries

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
210000

Skutočnosť k 31.12.2017
1860

% plnenia

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Granty a transfery
V roku 2017 obec získala tieto kapitálové granty a transfery.
Poskytovateľ dotácie
VUC

Suma v EUR
1350,-

Investičná akcia
Miestna infraštruktúra

3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
42685,18
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% plnenia

Suma finančných operácií 42685,18 eur predstavuje nevyčerpané fin. prostriedky z minulých
rokov.
4) Príjmy

rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
73195,23

% plnenia

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Dolná Tižina
/príjem škd, réžia, stravné/

73 195,23

Finančné príjmy RO
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
5 272,08

% plnenia

Finančné príjmy mimorozpočtové RO sú: zostatok z minulých rokov za
stravné.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Obec:
Rozpočet na rok 2017
605000

Skutočnosť k 31.12.2017
475316,31

% plnenia
78,6

Skutočnosť k 31.12.2017
366276,85

% plnenia
93

1) Bežné výdavky : Obec
Rozpočet na rok 2017
395000
v tom :
Funkčná klasifikácia
0111-správa obce

Rozpočet
201880,2

Skutočnosť
184995,65

568,3

568,3

1599

752,4 47

0112-popl.banke
0160-volby
0170-verejný dlh
0320-PO
0451-mk,mosty
0510-tko

% plnenia
90

100

25942,96
22000

25942,96
17473,41

100
79

9971,57

9971,57

100

0560-ver.priestranstva,vpp
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0620-Rozvoj obcí
0630-vodne hospodarstvo
0640-vo
0660-bytove hospodarstvo
810-šport

0
14751,6

0
14386,67

0
98

6850,14

6749,62
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0820-kultúra/kd,mlk,,kpc/
0830-mr
0840-dom smutku

3143,05
4000

2074,8
3447,98
0

80
79

393,6
0912-primárne vzdelávanie
09111-materska škola
102249,58
99570,21
92,96
09603-šj
1090-opatrovateľky
1650
343,28
50,5
Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania-ekonomická
skupina 61
Z rozpočtovaných 128813,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 124081,79
EUR, čo je 94,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ,
opatrovateľská služba, mzdy materskej školy, mzda MĽK, mzdy VPP .
b)Poistné a príspevok do poisťovní + VŠZP+DDP životné poistenie
Z rozpočtovaných 75389,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 70434,72
EUR, čo je 92 % čerpanie. Patria tu odvody pracovníkov Ocú, opatrovateľská služba, MŠ,
MĽK, VPP:
c)Tovary a služby- ekonomická skupina 63
Z rozpočtovaných 176759,25 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 158456,88
eur.
Ide o položku 631 /cestovné/ , položku 632
/energie, vodné, poštové služby,
telekomunikačné služby/ , položku 633 /interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy,
učebné pomôcky, pracovné odevy, softvér, reprezentačné/ položku 634 /palivo, oleje, servis,
údržba, poistenie, parkovné/ položku 635/údržba budov, strojov, výpočtová technika/
položku
636/nájom/
položku
637
/školenia,konkurzy,reklama,všeobecnéslužby,špeciálneslužby,posudky,poplatky,stravovanie,p
oistné,odmeny poslancov, odmeny na dohodu/ na všetkých položkách ide o výdavky
všetkých stredísk OCÚ, MŠ, MLK, Opatrovateľky, VPP, TJ, PO.
d)Bežné transfery – ekonomická skupina 64
Z rozpočtovaných 14037,6 eur bolo čerpanie k 31,12,2017 v sume 13303,46 eur, čo
predstavuje 90 % čerpanie. Ide o príspevok na spoločné úradovne, položku členské príspevky.
e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými
Obec nemá úver ani pôžičku.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017
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% plnenia

210000

109039,46

52

v tom :
Funkčná klasifikácia
Územný plán obce
Nákup auta
Stavebné úpravy oporného múru
Preliezka „Včielka“
Projekt stavebné úpravy oporného
múru
Oprava most pri Bistre
Výstavba mies. infraš. malých
rozmerov
Projekt KD a PZ
dok.skutk.vyhotov.stav.architek.študia
Projekt petinka oplotenie a oporné
múry
Projekt zvyš.energ.účinnosti
objek,.stav.úpravy + zatepľovanie

rozpočet
2000
14500
40219,64
2880
1500

skutočnosť
960
14430
40219,64
2880
1500

% plnenia
48
100
100
100
100

39350
5810

39305,82
5801,53

100
100

2400

2400

100

3480

3480

100

3900

3864

99

Obec Dolná Tižina v roku 2017 realizovala z vlastných prostriedkov obce: nákup auta –
Citroen Berlingo. Realizuje sa územný plán obce, kde v roku 2017 bolo preinvestovaných
960,-eur , bola zrealizovaná preliezka „Včielka“, zrekonštruoval sa most pri „Bistre“, začalo
sa s realizáciou oporného múru pri Zš , vyhotoveno sú projekty: projekt stavebné úpravy
oporného múru, projekt KD a PZ, dokumentácia skutkového vyhotovenia, architektonická
štúdia, projekt oplotenie a oporné múry „Petinka, projekt zvyšovanie energetickej účinnosti
objekt., stav. Úpravy + zatepľovanie
Z prostriedkov, ktoré obec získala od Vúc v sume 1350,- eur sa realizovala výstavba miestnej
infraštruktúry malých rozmerov /chodník okolo viacúčelového ihriska/ a obec z vlastných
prostriedkov použila 4451,53 eur.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Obec nemá rozpočtované výdavkové finančné operácie a ani nebolo plnenie.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
465 000

Skutočnosť k 31.12.2017
507 076,84

% plnenia
109,05

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité :
Prenesený výkon štátnej správy
Normatívne : Na osobné náklady / mzdy a odvody 307090,- eur/, prevádzkové náklady /
cestovne, energie, materiál, odvoz odpadov, údržba a služby 71 571,- eur/.
Nenormatívne: dopravné žiakom v sume 6125,- /vrátené do ŠR 145,80 eur/ , vzdelávacie
poukazy v sume 5 991,- eur, sociálne .znevýhodnené prostredie v sume 87,- eur, učebnice AJ
99,-eur, škola v prírode 2600,- eur, lyžiarsky výcvik 1700,- eur.
Originálne kompetencie / ŠKD + ŠJ/
Z rozpočtovaných 65 000,- eur bolo skutočne čerpané 65 000,- eur čo predstavuje 100,0%.
Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy , energie , bežná údržba školskej jedálne
a školskej družiny.
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia nemala rozpočtované a ani nebolo čerpanie kapitálových výdavkov.
5: Mimorozpočtové finančné prostriedky
-boli použité na nákup potravín v školskej jedálni
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43 498,83 eur

4. Hospodárenie obce a rozpočtových organizácií za rok 2017
Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie sa zahŕňajú len tie
rozpočtové príjmy a výdavky, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

1031244,46

z toho : bežné príjmy obce

958049,23

bežné príjmy RO

73195,23

Bežné výdavky spolu

873353,69

z toho : bežné výdavky obce

366276,85

bežné výdavky RO

507076,84

Bežný rozpočet

157890,77
1860

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1860

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

109039,46

z toho : kapitálové výdavky obce

109039,46

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-107179,46
50711,31
2 768,02
47 943,29
42685,18

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

42685,18
1075789,64
982393,15
93396,49
2 768,02
90 628,47

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Prebytok rozpočtu v sume 50 711,31 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, upravený o nevyčerpané
finančné prostriedky zo SF v sume 2 768,02 EUR navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

v sume 47 943,29eur

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 z.n.p. v sume 42 685,18 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

v sume 42 685,18 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 sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový
účet v banke) v sume
2 768,02 EUR,
Obec má k 31.12.2017 voľných disponibilných finančných prostriedkov v celkovej výške
88 656,01 eur. (185 474,77 eur /zostatok účet + pokladňa/ – 96 818,76 eur /RF/)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2017 vo výške 85 887,99 EUR. ( 88 656,01 eur - 2 768,02 eur /SF/)

Obec:
Zostatky na bankových účtoch a v pokladni obce k 31.12.2017:
z toho :
Zostatok rezervný fond:
Sociálny fond
Pokladňa
Zostatok na bežnom účte
Rozpočtová organizácia:
Zostatky na bankových účtoch a v pokladni RO:
Z toho: sociálny fond:
Depozit – mzdy
Potravinový účet
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185 474,77 EUR
96 818,76 eur
2 768,02 eur
733,05 eur
85 154,94 eur
41 292,78 eur
5 904,39 eur
32 124,24 eur
3 264,15 eur

5.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho
fondu
Rezervný fond – obec
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z, v z.n.p.
O použití RF rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
96 818,76

96 818,76

Sociálny fond-obec
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie SF
upravuje kolektívna zmluva a interná smernica.

Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
3103,94
1364,08

1 %

1700

2768,02
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

2084258,21

2107779,2

3820

16024

Dlhodobý hmotný majetok

1867192,46

1878509,45

Dlhodobý finančný majetok

213245,75

213245,75

Obežný majetok spolu

169282,77

211299,45

17392,88

16239,7

8501,83

9584,98

142607,88

185474,77

500,42

67,6

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

1282360,37

1404912,68

Nevysporiadaný výsl.hospod.min.rokov

1124753,59

1282360,37

Výsledok hospodárenia

157606,78

122552,31

Záväzky

37252,07

36777,97

1400

1470

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
ezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

1876,74

Dlhodobé záväzky

3157,57

2768,02

Krátkodobé záväzky

30817,76

32539,95

0

0

934021,14

877455,6

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- orgány sociálneho a zdravotného poistenia
- daň z príjmov
- voči bankám /úver/
Obec Dolná Tižina nemá úver ani pôžičku.

14743,30 EUR
9867,51 EUR
6473,29 EUR
1198,70 EUR
0 EUR

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým 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)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Hospodárenie obce a RO za rok 2017
Hospodárenie obce: celkové náklady
Celkové výnosy
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:

519 700,70
642 253,01
122 552,31 EUR

Hospodárenie rozpočtovej organizácie: celkové náklady 534 852,76
Celkové výnosy 535 461,33
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:
608,57 EUR
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Zš Dolná Tižina

-

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

64488,20

64488,20

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Zš-dopravne
Zš-Vzdel.poukazy
Zš-szp
Učebnice AJ
Škola v prírode
Lyžiarsky výcvik

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

6125
5991
87 87
99
2600
1700

5979,20
5991

145,8

99
2600
1700

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Obec v roku 2017 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie: 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-
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

c)

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-

KÚ ŽP

Bežné výdavky

125,50

125,50

0

KÚ pre CD

Bežné výdavky

58,02

58,02

0

KSÚ

Bežné výdavky-stav.úrad

1248,99

1248,99

0

Obv.úrad

Bežné výdavky-ev.obyvateľov

443,19

443,19

0

Obv.úrad

Bežné výdavky-matrika

3068,31

3068,31

0

KŠÚ

Bežné výdavky

399770

399770

0

568,3

568,3

0

8623,57

8623,57

0

74

74

0

Zš + mš
Obv.úrad

Bežné výdavky-voľby

ÚPSVaR

Bežné výdavky

Obvodný

Bežné výdavky-register adries

úrad

Obec Dolná Tižina má zmluvy s Ministerstvom vnútra SR: Zmluva o výpožičke č. KRHZZA-R-145/2016 – hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka v účtovnej
hodnote 114 015,60 eur a zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-145-001/2016 súprava
povodňovej záchrannej služby v účtovnej hodnote 14 320,94 eur. Keďže sa jedná o majetok
daný do bezplatného užívania obci Dolná Tižina /je to dočasne prebytočný hnuteľný majetok
štátu v správe MVSR/ tento neevidujeme v majetku obce len na podsúvahovom účte. Tento
hnuteľný majetok štátu v správe MV SR máme v bezplatnom užívaní od 5.2.2016 31.1.2021. Na toto obdobie sú uzatvorené zmluvy medzi obcou Dolná Tižina a MV SR.

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so Štátnym fondom .
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Varín
(spoločná
úradovňa)
Obec

f)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

7956,84

Rozdiel

7956,84

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Žilina

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1350
VÚC

1350

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel

Obec Dolná Tižina mala poskytnuté zo Žilinského samosprávneho kraja dotáciu na
„Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov“.

10. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Dolná Tižina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry. Plnenie príjmov
a čerpanie výdavkov za rok 2017 za obec a jej RO tvorí prílohu záverečného účtu za rok
2017.
Vypracovala: Iveta Mahútová
Predkladá: Ing. Ďuricová Ľubica – starostka obce

V Dolnej Tižine, dňa 10.5.2018
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017.

Berie na vedomie: rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017
Schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
Schvaľuje: použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 85 887,99 eur.
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