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Záverečný účet obce 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. Súčasťou rozpočtu obce sú 

tiež príjmové a výdavkové operácie, ktoré boli zostavené ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č. 86/2016. 

 

Rozpočet bol zmenený deväťkrát: 

- prvá  zmena  upravená v januári 2017 na základe „Oznámení Okres.úradu Žilina“ 

o schválenom rozpočte na lyžiarsky kurz, o schválenom rozpočte na vzdelávacie 

poukazy, o schválenom rozpočte na asistentov učiteľa, o schválenom rozpočte pre 

výchovu a vzdelávanie 5 – ročných detí MŠ,  

 

- druhá zmena upravená vo februári 2017 na základe „Oznámenia Ministerstva vnútra SR, 

Bratislava o poskytnutí dotácie na rok 2017 na úsek Matrika, na úsek Hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľov a na úsek Register adries, na základe „Oznámenia 

Okres.úradu Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych fin.prostriedkov, 

 

- tretia zmena  schválená dňa 09.05.2017 uznesením č. 110/2017 a tiež upravená dňa 

09.05.2017 na  základe Rozpočtového opatrenia starostu obce č. 1/2017, 

 

- štvrtá zmena upravená v júni 2017 na základe „Oznámenia Ministerstva vnútra SR, 

Bratislava o zvýšení dotácie na rok 2017 na úsek Matrika a na základe „Oznámenia 

Okres.úradu Žilina“ o schválenom rozpočte na učebnice, 

  

- piata zmena upravená v auguste 2017 na základe „Oznámenia Okres.úradu Žilina“ 

o úprave rozpočtu normatívnych fin.prostriedkov, 

 

- šiesta zmena upravená v septembri 2017 na základe „Oznámenia Okres.úradu Žilina“ 

o úprave rozpočtu na asistentov učiteľa, 

 

- siedma zmena rozpočtu schválená dňa 30.10.2017 uznesením č. 138/2017, 

 

- ôsma zmena upravená v novembri 2017 na základe „Oznámení Okres.úradu Žilina“ 

o úprave rozpočtu normatívnych fin.prostriedkov, o schválenom rozpočte na vzdelávacie 

poukazy, o schválenom rozpočte pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

o schválenom rozpočte pre výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ, 

 

- deviata zmena upravená v decembri 2017 na základe „Oznámení Okres.úradu Žilina“ 

o úprave rozpočtu normatívnych fin.prostriedkov. 
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Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 2 040 213,00 2 477 558,00 

z toho :   

Bežné príjmy 1 640 213,00 2 033 761,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 400 000,00 443 797,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 2 040 213,00 2 477 558,00 

z toho :   

Bežné výdavky 683 850,00 1 071 142,00 

Kapitálové výdavky 654 282,00 634 677,00 

Finančné výdavky 70 100,00 84 158,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 631 981,00 687 581,00 

Rozpočtové hospodárenie obce   

 

 

 

 

 

2.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

2 477 558,00 2 323 769,99   93,79 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 477 558,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 2 323 769,99 EUR, čo predstavuje  93,79 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

2 033 761,00 2 035 463,91 100,08 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 033 761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

2 035 463,91 EUR, čo predstavuje  100,08 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 088 959,00 1 105 023,79 101,48 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 819 135,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 834 844,92 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,92 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 190 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 188 563,56 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 99,24 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 081,10 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 161 301,56 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 180,90 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných 188 185,71 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 377,85 

EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 561,43  EUR. 

 

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 3 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 332,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,98 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 302,50 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 30,00 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 173,33 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 912,74 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91,27 %. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie 

verejného priestranstva. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 494,65 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 124,73 %   

 

Daň za predajné automaty 

Z rozpočtovaných 24,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23,33 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,21 %. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné 

automaty. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 259,60 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 115,75 %.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 64 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 64 091,74 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,37 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 61 938,70 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 2 153,04 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na 

poplatkoch za komunálny odpad v sume 4 819,20 EUR. 

 

Poplatok za rozvoj 

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 500,75 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 150,08 %. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za 

rozvoj. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

91 404,00 83 831,89 91,72 
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Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 74 990,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 67 847,81 EUR, čo 

je 90,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

8 020,68 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 59 129,70 EUR a 

príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 697,43 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky 

Z rozpočtovaných 9 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 915,15 EUR, čo je 

76,84 % plnenie.  

Pokuty, penále a iné sankcie 

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50,00 EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

Z rozpočtovaných 7 264,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 018,93 EUR, čo je 

124,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, 

predaj odpadových nádob občanom obce za nákupnú cenu, štartovné Beh oslobodenia, príjem za 

druhotné suroviny, poplatok za ťažbu Polom, zápisné a poškodenie kníh Obecná knižnica, príjem 

za refakturované energie. 

Z účtov finančného hospodárenia 

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR. 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

853 398,00 846 608,23 99,20 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 541,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

8 535,71 € EUR, čo predstavuje 54,92 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 837 857,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

838 072,52 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 5 339,97 Matrika 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 843,48 Register obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 51,60 Register adries 

Okresný úrad Žilina 238,86 Životné prostredie 

Okresný úrad Žilina 837,50 Vojnové hroby 

Okresný úrad Žilina 328 718,72 Záchranné práce Skalné bralo 

Strečno 

ÚPSVaR, Žilina 376,32 Rodinné prídavky 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1 184,65 Voľby do VÚC 2017 

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 

rozvoja SR, Bratislava 

13 445,01 Stavebný poriadok – Spoločný 

obecný úrad stavebný 

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 

rozvoja SR, Bratislava 

624,53 Cestná doprava  - Spoločný 

obecný úrad stavebný 
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Obce Spoločného obecného úradu 

stavebného 

40 408,24  Stavebný poriadok – Spoločný 

obecný úrad stavebný – príspevok 

od obcí 

Fond na podporu umenia, Bratislava 1 000,00 Projekt Doplnenie knižnič.fondu 

v Obecnej knižnici 

Fond na podporu umenia, Bratislava 2 500,00 Projekt 90 rokov Ochotníckeho 

divadla v Strečne 

Žilinský samosprávny kraj, Žilina 300,00 70 rokov dychovej hudby 

Strečnianka 

Žilinský samosprávny kraj, Žilina 300,00 Memoriál Jarka Hanuljaka 

Ministerstvo vnútra SR, centrum 

podpory Banská Bystrica 

2,49 Obnova evidencie pozemkov- 

ROEP 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Bratislava 

3 000,00 Dobrovoľný hasičský zbor obce 

ÚPSVaR, Žilina 5 700,83 Podpora zamestnanosti § 50j 

ÚPSVaR, Žilina 8 238,32 Podpora zamestnanosti § 54 

Lesy SR š.p., Banská Bystrica 5 000,00 Fond Lesy SR – oprava komunik. 

ul.Hradná 

Recyklačný fond, Bratislava 465,00 Recyklačný fond – triedenie 

odpadu 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 399 270,00 ZŠ – Osobné a prev.náklady 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 6 432,00 ZŠ – Vzdelávacie poukazy 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 173,00 ZŠ – Sociál.znevýhod.prostredie 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 4 612,00 ZŠ – Asistent učiteľa 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 57,00 ZŠ – Učebnice 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 2 550,00 ZŠ – Lyžiarsky kurz 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 2 000,00 ZŠ – Škola v prírode 

Prenesené kompetencie 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva 4 403,00 MŠ – Výchova a vzdelávanie  

5 roč.deti – Prenes.kompetencie 

 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

0,00 0,00  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

0,00 EUR.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR. 
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

443 797,00 243 072,51 54,77 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 443 797,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 243 072,51 EUR, čo predstavuje  54,77 % plnenie.  

 

V roku 2017 bol prijatý úver v sume 219 869,80 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

22.06.2017 uznesením č. 116/2017. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 126/2017 zo dňa 04.09.2017 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 19 959,60 EUR.  

V roku 2017 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 439,67 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 803,44 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

V roku 2017 boli prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie - Zberný dvor Strečno 

v sume 17 500,00 EUR, Budova OÚ a KD stavebné úpravy v sume 3 000,00 EUR, Zníženie 

energetickej náročnosti budovy MŠ v sume 3 000,00 EUR, zábezpeka na nájomné bytu v sume 

554,47 € - tieto finančné prostriedky sa nezapočítavajú do finančných príjmov obce, nakoľko to 

nie sú finančné prostriedky obce. 

 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00                   45 233,57                 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

45 233,57 EUR. 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                   3 013,76 EUR 

Centrum voľného času  1 658,80 EUR 

Školský klub detí 3 768,00 EUR  

Materská škola     21 892,94 EUR 

Školská jedáleň     14 900,07 EUR 
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Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 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.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                        0,00 EUR 

Centrum voľného času  0,00 EUR 

Školský klub detí 0,00 EUR  

Materská škola     0,00 EUR 

Školská jedáleň     0,00 EUR 

 

 

 

3.  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

2 477 558,00 2 240 853,77 90,45 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 477 558,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 2 240 853,77 EUR, čo predstavuje  90,45 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

1 071 142,00                   1 000 384,91 93,39 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 071 142,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 1 000 384,91 EUR, čo predstavuje  93,39 % čerpanie.  

 

Rozbor položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 181 865,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 

177 139,41 EUR, čo je 97,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

kontrolóra, matriky, Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov z ÚPSVaR na 

podporu zamestnanosti. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 68 605,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

68 691,54 EUR, čo je 100,13 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 703 015,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

646 100,08 EUR, čo je 91,90 % 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. 
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Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 101 227,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

94 054,00 EUR, čo predstavuje 92,91 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 16 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

14 399,88 EUR, čo predstavuje 87,64 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

634 677,00                   438 049,27 69,02 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 634 677,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 438 049,27 EUR, čo predstavuje  69,02 % čerpanie.  

 

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Pozemky a nehmotné aktíva 

Z rozpočtovaných  1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 600,00 EUR, 

čo predstavuje 60 % čerpanie.  

b) Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 

Z rozpočtovaných  9 075,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 074,60 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Prípravné a projektové dokumentácie 

Z rozpočtovaných  30 209,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 28 644,00 

EUR, čo predstavuje 94,82 % čerpanie.  

d) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 

Z rozpočtovaných  594 393,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 399 730,67 

EUR, čo predstavuje 67,25 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

84 158,00                   69 772,02 82,91 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 84 158,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2017 v sume 69 772,02 EUR, čo predstavuje  82,91 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 70 145,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 69 759,16 EUR, čo predstavuje 

99,45 %.  

 

V roku 2017 boli vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie - Zberný dvor Strečno 

v sume 14 000,00 EUR - tieto finančné prostriedky sa nezapočítavajú do finančných výdavkov 

obce, nakoľko to neboli finančné prostriedky obce. 
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4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

687 581,00                   732 647,57 106,55 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 687 581,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 732 647,57 EUR, čo predstavuje  106,55 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                 420 449,99 EUR 

Centrum voľného času       27 736,80 EUR 

Školský klub detí      26 068,00 EUR  

Materská škola      189 717,40 EUR 

Školská jedáleň      68 675,38 EUR 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0,00                   0,00                 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 0,00 EUR. 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                           0,00  EUR 

Centrum voľného času       0,00  EUR 

Školský klub detí      0,00  EUR 

Materská škola                                           0,00  EUR 

Školská jedáleň      0,00  EUR 

 

 

  

4.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu                                        2 080 697,48 

z toho : bežné príjmy obce                                                     2 035 463,91 

             bežné príjmy RO                                                         45 233,57 

Bežné výdavky spolu                                        1 733 032,48 

z toho : bežné výdavky  obce                                                     1 000 384,91 

             bežné výdavky  RO                                                       732 647,57 

Bežný rozpočet                                           347 665,00 

Kapitálové  príjmy spolu                                                      0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce                                                                   0,00 

             kapitálové  príjmy RO                                                                  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu                                           438 049,27 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                        438 049,27 

             kapitálové  výdavky  RO                                                                  0,00 

Kapitálový rozpočet                              - 438 049,27 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu                             -   90 384,27 

Vylúčenie z prebytku                                              - 3 675,90 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   -  94 060,17 

Príjmové finančné operácie                                                        243 072,51 

Výdavkové finančné operácie                                                         69 772,02 

Rozdiel finančných operácií                                           173 300,49 
PRÍJMY SPOLU                                        2 323 769,99 

VÝDAVKY SPOLU                                      2 240 853,77 

Hospodárenie obce                                            82 916,22 
Vylúčenie z prebytku                                          - 3 675,90 

Upravené hospodárenie obce  79 240,32 

 

Bežné výdavky RO  sú uvedené o sumu 92,23 € nižšie, ako sú uvedené vo výkaze FIN 1-12 

z dôvodu nesprávneho označenia kódu zdroja v tomto výkaze. 
 

Schodok rozpočtu v sume 90 384,27 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 prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 3 675,90 EUR  bol v rozpočtovom roku 2017 

vysporiadaný : 

- z finančných operácií vo výške 94 060,17 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 v sume  173 300,49  EUR, navrhujeme použiť na : 

- vysporiadanie schodku rozpočtu zisteného 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 upraveného o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov vo výške  94 060,17 EUR 

- tvorbu rezervného fondu vo výške    79 240,32 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  1 846,11 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  934,23 EUR 

- matriku v sume 911,88  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 1 829,79 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.  

 

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

79 240,32 EUR.  
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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    17 764,38 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

137 687,46 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 126/2017 zo dňa 04.09.2017 

 Rozhľadňa – dodatočné stavebné práce   

 

 19 959,60 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017 135 492,24 

 

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 a vnútorný predpis. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017       178,62    

Prírastky - povinný prídel -   1,05 %                                                1 622,29         

                 - ostatné prírastky           0,00  

Úbytky    - stravovanie                        1 393,60   

                 - regeneráciu PS, dopravu                         0,00    

                 - dopravné                                     0,00 

                 - ostatné úbytky – životné jubileá                                                     300,00    

KZ k 31.12.2017       107,31 

 
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  1 770,66 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

1 829,79 

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu plyn. kotla - byt č. 1 

- na opravu plyn. kotla - byt č. 7 

- na opravu plyn. kotla - byt č. 4  

 

   201,00 

   289,44 

   313,00 

KZ k 31.12.2017 2 797,01 
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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 6 537 782,54 6 695 672,97 

Neobežný majetok spolu 5 272 742,13 5 385 262,83 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok        2 523,70        2 487,10 
Dlhodobý hmotný majetok 4 806 619,73 4 919 177,03 
Dlhodobý finančný majetok    463 598,70    463 598,70 

Obežný majetok spolu 1 262 063,70 1 305 366,73 
z toho :   
Zásoby           811,80           277,20 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 057 263,49 1 028 153,73 
Dlhodobé pohľadávky           300,00           300,00 
Krátkodobé pohľadávky       22 716,75      37 920,89 
Finančné účty     180 971,66    238 714,91 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.               0,00              0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.               0,00              0,00 

Časové rozlíšenie         2 976,71       5 043,41 

 

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 6 537 782,54 6 695 672,97 
Vlastné imanie  3 541 986,75 3 660 996,03 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely                0,00               0,00 
Fondy               0,00               0,00 
Výsledok hospodárenia  3 541 986,75 3 660 996,03 
Záväzky    544 160,69    704 745,53 
z toho :   
Rezervy         2 800,00        2 100,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS        2 439,67        1 846,11 
Dlhodobé záväzky    127 705,95    117 725,94 
Krátkodobé záväzky      59 082,53      75 686,02 
Bankové úvery a výpomoci    352 132,54    507 387,46 
Časové rozlíšenie 2 451 635,10 2 329 931,41 

 

 

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 31 611,78 27 893,89 3 717,89 

- zamestnancom 12 396,79 12 396,79 0,00 

- poisťovniam  8 145,74 8 145,74 0,00 

- daňovému úradu 1 897,47 1 897,47 0,00 

- štátnemu rozpočtu 1 846,11 1 846,11 0,00 

- štátnym fondom - ŠFRB 116 778,15 116 778,15 0,00 
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- bankám 507 387,46 507 387,46 0,00 

- zo sociálneho fondu 226,15 226,15 0,00 

- ostatné záväzky 24 455,88 24 455,88 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2017 704 745,53 701 027,64 3 717,89 

 

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 

 

ŠFRB Úver prijatý 
v roku 2002 na 
výstavbu  
12 byt.jednotky 

 

174 434,04 

 

    5 144,28 

 

  4 729,08 

 

116 778,15 

 

r. 2032 

Prima banka a.s. Reštrukturalizácia 

úverového 
portfólia obce 
v roku 2012 

 

629 746,00 

 

  64 614,88 

 

  8 952,56 

 

287 517,66 

 

r. 2022 

Prima banka a.s. Predfinancovanie 
projektu Zberný 
dvor Strečno 

  

219 869,80 

 

           0,00 

 

     718,24 

 

219 869,80 

 

r. 2020 

 

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na predfinancovanie projektu Zberný dvor Strečno. 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátka istiny je po prijatí nenávratného 

finančného príspevku a splátky úrokov sú mesačné. 

 

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  1 627 240,41 

- skutočné bežné príjmy RO       65 968,28 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 1 693 208,69 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:   

- zostatok istiny z bankových úverov 287 517,66 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 219 869,80 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 116 778,15 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 624 165,61 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 116 778,15 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 219 869,80 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 336 647,95 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 287 517,66 

 
Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

287 517,66 1 693 208,69 16,98 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 627 240,41 

- skutočné bežné príjmy RO       65 968,28 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016 1 693 208,69 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy    382 468,00 

- dotácie z MF SR      91 424,46 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016    473 892,46 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 1 219 316,23 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005     64 614,88 

- 821007       5 144,28 

- 651002       9 670,80 

- 651003       4 729,08 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017     84 159,04 

 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2017 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. b) 

84 159,04 1 219 316,23 6,90 % 

 

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

 

 

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. 5/2015 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 na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub, Strečno – bežné výdavky na 

futbalové turnaje, súťaže – doprav.náklady, 

registrácia hráčov, poplatky zväzom, mzdy, 

odvody, materiál 

 

  18 150,00 

 

18 150,00 

    

      0,00 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Strečno 

– bežné výdavky na zájazd členov – Kúpeľné 

mestá západných Čiech 

  

       250,00 

    

     250,00 

      

      0,00 

ZO Jednota dôchodcov na Slovensku, Strečno 

– bežné výdavky na zájazd členov – Budapešť  

       600,00      600,00       0,00 

Lyžiarsky oddiel Javorina, Strečno – bežné 

výdavky na el. energiu, PHM 

       158,75      158,75       0,00 
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Tenisový klub, Strečno – bežné výdavky na 

materiál, registrácia hráčov, poštovné, 

loptičky, poťahy na rakety, športové dresy pre 

hráčov 

  

   1 500,00 

   

 1 500,00 

      

      0,00 

Občianske združenie HAJOV, Strečno – 

bežné výdavky na vystúpenia, hudobné 

nástroje, rekvizity, kroje, kapce, materiál, 

dopravné služby 

 

   4 000,00 

   

 4 000,00 

      

      0,00 

Volleyball klub, Strečno – bežné výdavky na 

volejbalové lopty 

      600,00       600,00       0,00 

Klub Slovenských turistov UHLÍK, Strečno – 

bežné výdavky na materiál, občerstvenie, 

služby 

   

     500,00 

       

      500,00 

      

      0,00 

Inštitút zdravého vývinu, Strečno – bežné 

výdavky na zabezpečenie chodu SCŠPP 

Strečno – mzdy, odvody, nájomné, materiál, 

účtovníctvo 

 

48 000,00 

        2 898,22 zost. 

                              z r. 2016 

 

 44 306,14 

    2 898,22 

 

3 693,86 

       0,00 

Minikárový klub, Strečno – bežné výdavky na 

technické vybavenie minikár 

     250,00       250,00        0,00 

FK Internacionali Medvedi, Strečno – bežné 

výdavky na turnaje – doprava, ceny 

     499,99       499,99        0,00 

Ochotnícke divadlo, Strečno – bežné výdavky 

na doplnky divadelného oblečenia a rekvizít, 

licencia k divadelnej hre, upomienkové 

predmety, občerstvenie 

  

  2 000,00 

 

   2 000,00 

    

      0,00 

HAPPY DOGS Strečno – bežné výdavky na 

zabezpečenie výcviku psov – materiál na 

oplotenie, kynologická prekážka tunel 

   

 1 000,00 

  

  1 000,00 

      

      0,00 

 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2015 

o dotáciách. 

 

 

10.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Strečno 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, 
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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 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola SNP   48 378,00   48 378,00   0,00 

Materská škola 217 266,00 217 266,00   0,00 

Základná škola SNP     8 440,56     8 440,56   0,00 

Materská škola   36 793,01   36 723,78 69,23 

 

- 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 SNP 415 094,00 414 159,77 934,23 

Materská škola     4 403,00     4 403,00     0,00 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obecný podnik služieb 

Strečno, spol. s r.o. 

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 - 

MV SR, 

Bratislava 

Matrika – bežné výdavky   5 339,97    4 428,09    911,88 

MV SR, 

Bratislava  

Register obyvateľov – bežné výdavky      843,48       843,48 

 

       0,00 

MV SR, 

Bratislava 

Register adries – bežné výdavky        51,60         51,60 

 

       0,00 

Okresný úrad 

Žilina 

Životné prostredie – bežné výdavky      238,86       238,86        0,00 

Okresný úrad 

Žilina 

Záchranné práce Skal.bralo Strečno – 

bežné výdavky 

328 718,72 328 718,72        0,00 
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Okresný úrad 

Žilina 

Vojnové hroby – bežné výdavky      837,50       837,50 

 

       0,00 

MV SR, 

Bratislava 

Voľby do VÚC 2017 – bežné výdavky   1 845,65    1 845,65        0,00 

Min.dopravy, 

výstavby 

a reg.rozvoja 

SR, 

Bratislava 

Stavebný poriadok – Spoločný obecný 

úrad stavebný – bežné výdavky 

13 445,01 13 445,01        0,00 

Min.dopravy, 

výstavby 

a reg.rozvoja 

SR, 

Bratislava 

Cestná doprava – Spoločný obecný 

úrad stavebný – bežné výdavky 

     624,53      624,53 

 

       0,00 

Fond na 

podporu 

umenia, 

Bratislava 

Projekt Doplnenie knižnič.fondu 

v Obecnej knižnici – bežné výdavky 

  1 000,00    1 000,00        0,00 

ÚPSVaR, 

Žilina  

Rodinné prídavky – bežné výdavky      376,32        376,32        0,00 

MV SR, 

Centrum 

podpory 

B.Bystrica 

Obnova evidencie pozemkov – ROEP 

– bežné výdavky 

         2,49            2,49        0,00 

Dobrovoľná 

požiarna 

ochrana SR, 

Bratislava 

Dobrovoľný hasičský zbor obce – 

bežné výdavky 

     3 000,00       3 000,00        0,00 

ÚPSVaR, 

Žilina 

Podpora zamestnanosti § 50j – bežné 

výdavky 

    5 700,83      5 700,83        0,00 

ÚPSVaR, 

Žilina 

Podpora zamestnanosti § 54 – bežné 

výdavky – bežné výdavky 

    8 238,32      8 238,32        0,00 

ÚPSVaR, 

Žilina 

ZŠ - strava, plnenie školských 

povinností  – bežné výdavky 

       354,40        354,40        0,00 

Fond na 

podporu 

umenia, 

Bratislava 

Projekt 90 rokov ochotníckeho divadla 

v Strečne 

    2 500,00     2 500,00        0,00 

Lesy SR š.p., 

B.Bystrica 

Mimoriadna fond LESY SR š.p.- bežné 

výdavky 

    5 000,00      5 000,00        0,00 

Okresný úrad 

Žilina 

ZŠ – Prenes.kompetencie – bežné 

výdavky 

415 094,00 414 159,77    934,23 

Okresný úrad 

Žilina 

MŠ – Prenes.kompetencie – bežné 

výdavky 

    4 403,00    4 403,00        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 Strečno v roku 2017 neposkytla žiadne finančné prostriedky iným obciam. 
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Obec Strečno v roku 2017 prijala finančné prostriedky od obcí na chod Spoločného obecného 

úradu stavebného. 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Stráňavy 5 306,70 4 901,61        405,09 

Hôrky 2 180,25 3 695,59 - 1 515,34 

Bitarová 2 120,40 2 446,19 -    325,79 

Brezany 1 764,15 1 900,53 -    136,38 

Ovčiarsko 1 784,10 2 755,20 -    971,10 

Horný Hričov 2 262,90 2 681,16 -    418,26 

Dlhé Pole 5 463,45 5 314,79                    148,66 

Svederník 3 152,10 3 574,84 -   422,74 

Divina 6 888,45 6 192,14        696,31 

Divinka 2 995,35 2 787,47                    207,88 

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Strečno v roku 2017 neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC. 

 

Obec Strečno v roku 2017 prijala finančné prostriedky od VÚC na podporovanú činnosť „70 

rokov dychovej hudby Strečnianka“ a „Memoriál Jarka Hanuljaka“. 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Žilinský samosprávny 

kraj, Žilina 

600,00 600,00 0,00 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

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  79 240,32 EUR.  


