OBEC H O N C E

Záverečný účet Obce Honce
za rok 2017

V Honciach, február 2018
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Záverečný účet Obce Honce 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 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č.
30/2016.
Bol zmenený 1 krát :
- prvá zmena schválená dňa 19.10.2017 uznesením č. 23/2017
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2017
Rozpočet obce v celých € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

130 145
130 145
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

85 706
63 837
21 869

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

430
66 308
65 878

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

44 009
0
44 009
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v celých €
Rozpočet
130 145

Skutočnosť
130 665,28

% plnenia
100,40

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
82 149

Skutočnosť
82 616

% plnenia
100,57

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 69 316,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 70 708,- € čo predstavuje plnenie na
102,01 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 019,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 6 880,54 €, čo je
98,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 945,- €, dane zo stavieb boli vo
výške 2815,65 € a dane z bytov vo výške 119,30 €.
c) Daň za psa 330,- €
d) Daň z úhrad za dobývací priestor 531,- €
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 496,- €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
2 763

Skutočnosť
2 394,58

% plnenia
86,67

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 197,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 300,56 €, čo je
108,65 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 245 €, príjem z prenajatých pozemkov vo
výške 29,96 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 1 011,60,- € a strojov,
techniky a náradia vo výške 14,- €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1 133,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 094,02 €, čo je
96,56 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za osvedčenie podpisov a
fotokópii a vydané potvrdenia, ktoré sú vo výške 568,50 € a 476,02 € za poplatky za rozhlas,
kopírovanie, recyklačný fond a 49,50 € za znečisťovanie ovzdušia.

4

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet
1 224

Skutočnosť
1 215,54

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
1.
ÚPSVaR
2
Obvodný úrad Rožňava
120,78
3
Obvodný úrad Rožňava
18,00
4
Obvodný úrad Rožňava
536,36
5
GrantyMikroregión Štítnická dolina,
540,40
Komunálna poisťovňa, VSK
Mineral, Brantner Gemer,
Spolu:
1 215,54

% plnenia
99,31
Účel
Aktivačná činnosť
Evidencia obyvateľov
Register adries
Voľby
Dotácia na deň obce

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet
430

Skutočnosť
430,00

% plnenia
100,00

V rámci kapitálových príjmov bol realizovaný odpredaj pozemku pri bytovke.
5) Príjmové finančné operácie
V priebehu roka 2017 bol vykonaný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu dpo
príjmov rozpočtu na posilnenie kapitálových výdavkov v celkovej čiastku 44 009,00 €.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017
1) Bežné výdavky :
Rozpočet
63 837

Skutočnosť
60 834,19

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

% plnenia
92,30

v tom :
01116 – Správa úradu
0160 - Voľby

Skutočnosť

% plnenia v €

47 082
536

45 817,30
536,36

97,31
100,00

180

222,43

123,57

0320-

Požiarna ochrana

04430451051006200640-

Stavebný úrad
Miestne komunikácie
TKO
UPSVaR
Verejné osvetlenie

390
760
6 680
250
3210

385,11
717,32
5596,13
263,68
2 969,62

98,75
94,38
83,77
105,47
92,51

0810082008300840Spolu

Telovýchovná jednota
Kultúra
Miestny rozhlas
Dom smútku

2 130
1 669
200
750
63 837

1 884,66
1 772,11
0
669,47
60 834,19

88,48
106,18
89,26
92,30

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 500,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 23 842,32,- €, čo
je 101,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a kontrolóra obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 8 213,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 8 300,19,- €, čo je
101,06 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 30 494 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 27 065,07 €, čo je
88,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 630 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 626,61 €, čo
predstavuje 99,79 % čerpanie. Jedná sa o uhradené členské poplatky obce pre jednotlivé
združenia v ktorých je obec členom /ZMOS, ZMOHG, RVC, Mikroregión Štítnická dolina/
v celkovej čiastke 326,61 € a poskytnutá dotácia na činnosť pre futbalový oddiel v čiastke
1 100,- € a stolnotenisový oddiel v čiastke 200,- €.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet
66 308

Skutočnosť
23 982,37

% plnenia
36,19

V rámci kapitálových výdavkov v roku 2017 boli financované nasledovné akcie:_
- na správe úradu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej čiastke
2 032,85 € a to na interiérové vybavenie kancelárie obecného úradu. Na
rekonštrukciu vnútorných priestorov OcÚ bolo vyčerpaných
celkom 12 155,12 €.
- Pre telovýchovnú jednotu – futbalový oddiel bolo čerpanie v čiastke 1 994,40 €
a to na rekonštrukčné práce v obliekarní TJ.
- Na dome smútku bolo preinvestovaných celkom 7 800,00 € a to na zastrešenie
terasy pred domom smútku a nákup zariadenia do domu smútku – lavičky.
- V rozpočte obce boli rozpočtované výdavky aj na celkovú rekonštrukciu
budovy OcÚ a kultúrneho domu v čiastke 42 321,- € ako spolufinancovanie
k žiadosti o dotáciu z Eurofondov. Vzhľadom k tomu, že predložený projekt
v roku 2017 nebol schválený, nebolo na túto akciu ani žiadne čerpanie
finančných prostriedkov.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
Rekapitulácia
prebytku rozpočtu Obce Honce na rok 2017
Rozpočet 2017:

Plnenie 2017:

%:

V celých Eur
130 145
85 706
430
44 009

V celých Eur
130 665,28
86 226,28
430,00
44 009,00

100,40
100,60
100,00
100,00

Sumár výdavkov

130 145

84 816,56

65,17

V tom: Bežné výdavky

63 837

60 834,19

95,30

66 308

23 982,37

36,19

0

45 848,72

Sumár príjmov
V tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok
hospodárenia:

Výsledok rozpočtového hospodárenia t.j. rozdiel medzi dosiahnutými príjmami a čerpanými
výdavkami za rok 2017 je prebytok rozpočtu obce vo výške 45 848,72 €.
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Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2017 bol
v celkovej čiastke 46 058,51 € . Od tejto čiastky je potrebné odpočítať zostatok na účte
sociálneho fondu v čiastke 209,79 €, takže zostatok, ktorý bude preúčtovaný do
rezervného fondu v roku 2018 predstavuje čiastku 45 848,72 €.
Pretože Obec Honce tvorí iba rezervný fond, navrhuje Obecnému zastupiteľstvu celý prebytok
hospodárenia za rok 2017 v čiastke 45 848,72 € previesť na účet rezervného fondu.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

MV SR

Voľby

MV SR

REGOB

MV SR

Register adries

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

536

536

0

120,78

120,78

0

18

18

0

Rozdiel

Uvedené finančné prostriedky boli v zmysle platných smerníc čerpané v roku 2017.
B. Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 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

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

Rozdiel

TJ – FK -bežné výdavky

1 000

1 000

0

TJ –STK - bežné výdavky

200

200

0

OZ GENŠ

150

150

0

1 350

1 350

0

Spolu
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých €
Finančný dlhodobý majetok /063/
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Obstarávacia cena
73 159
Oprávky
0
Zostatková cena
73 159

Úbytky

Stav k 31.12.2017
73 159
0
73 159

Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
2 204 ks v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks.
Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby
Stav k 1.1.2017

Prírastky

Obstarávacia cena

390 870,52

20378,97

Oprávky

202 227,31

15 720,00

Úbytky

Stav k 31.12.2017

411 249,49
0

217 947,31
193 302,18

Zostatková cena

Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
985,20
0
Oprávky
985,20
0
Zostatková cena
0

Stav k 31.12.2017

0
0

985,20
985,20
0

Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017
Obstarávacia cena
101 390,86
0
195,84
101 195,02
Oprávky
0
0
0
0
Zostatková cena
101 390,86
101 195,02
Drobný dlhodobý majetok 028
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
5 689,58
3 603,40
Oprávky
160,42
2016,27
Zostatková cena
0
Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017

042
6450,00
23 982,37
23 982,37
6 450,00

9

Stav k 31.12.2017
9 453,40
2 176,69
7 276,71

043

Zostatok na účte obstaranie dlhodobého majetku obsahuje:
Zostatok na tomto účte predstavuje čiastka za vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 2015.
Obežný majetok
a/ pohľadávky
Obec k 31.12.2017 vo svojom účtovníctve eviduje pohľadávky v celkovej čiastke
158,00 €. A to a nedoplatky na poplatkoch za znečistenie ovzdušia v čiastke 50,00 €,
nájomné za silážnu jamu v čiastke 30,00 € od AGROSPOL Honce s. r. o., a 78,00 € za
nedoplatky na TKO od občanov za rok 2017.
b/ finančný majetok:
Účet

Suma v €

261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste

102,93
0

221 - Základný bežný účet

45 955,58

Spolu:

46 058,51

Vlastné zdroje krytia majetku:
a/ bankové úvery - Obec k 31.12.2017 neeviduje žiadne prijaté ani splácané prechodné
finančné úvery.
b/ krátkodobé záväzky
Účet
321 - Dodávatelia
357 – nezúčtované dotácie

Suma v €
2 778,61
0
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Jedná sa o nasledovné faktúry:
Interné
číslo
faktúry

Dodávateľ

Dátum
prijatia
faktúry

Obnos
dokladu v

Popis fakturovaného
plnenia

Dátum zaplatenia
faktúry

147/2017

Obec
Slavošovce

29.12.2017

100,05

faktúra za kontrolóra

03.01.2018

148/2017

Slovak
Telekom,
a. s.

03.01.2018

9,70

faktúra za telefón

03.01.2018

149/2017

Orange
Slovensko,
a. s

05.01.2018

26,99

faktúra za mobil

10.01.2018

150/2017

Slovak
Telekom,
a. s.

05.01.2018

14,00

faktúra za telefón

10.01.2018

151/2017

Lisák
Stanislav

09.01.2018

100,00

faktúra za výkon technika
požiarnej ochrany a
bezpečnostného technika za
mesiac október - december

10.01.2018

152/2017

Brantner
Gemer,
s. r. o.

15.01.2018

649,39

faktúra za TKO

17.01.2018

154/2017

VSE a. s.

15.01.2018

1 871,03

faktúra za dodávku
a distribúciu elektriny nedoplatok

19.01.2018

7,45

faktúra za predplatné za rok
2017

17.01.2018

155/2018

Poradca
17.01.2018
podnikateľa,
spol. s. r. o.

€

V Honciach, dňa 20. februára 2018

Monika Paličková
starostka obce
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Záverečný účet za rok 2017 :
Záverečný účet za rok 2017 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí
OcZ v Honciach dňa 22.03.2018.
Záverečný účet za rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Honciach dňa 22.03.2018 Uznesením č. 3/2018.
Schválený Záverečný účet za rok 2017 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15
dní/.
Zverejnený dňa: ...........................
Vyvesený dňa: ...........................
Zvesený dňa: ...........................

Monika Paličková
starostka obce
v. r.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 45 848,72 € na :
- podľa schválenia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2017.
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