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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie 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. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.03.2017, uznesením      

č.2017/14-17. 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena   bola zobraná na vedomie dňa 19.06.2017 uznesením č. 2017/15-9 

- druhá zmena bola schválená dňa 19.06.2017 uznesením č. 2017/15-11 

- tretia zmena  bola zobraná na vedomie dňa 14.09.2017 uznesením č. 2017/16-4 

- štvrtá zmena bola schválená dňa 14.09.2017 uznesením č. 2017/16-6 

- piata zmena  bola zobraná na vedomie dňa 14.12.2017 uznesením č. 2017/17-4 

- šiesta zmena bola zobraná na vedomie dňa 14.12.2017 uznesením č. 2017/17-6 

- siedma zmena bola schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 2017/17-7 

- ôsma zmena bola zobraná na vedomie dňa 22.02.2018 uznesením č. 2018/18-4 

 

 

                                               Rozpočet obce k 31.12.2017 
 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 507 583,00 608 757,82 

z toho :   

Bežné príjmy 482 570,00 511 699,82 

Kapitálové príjmy 0,00 37 545,00 

Finančné príjmy 25 013,00 59 513,00 

Výdavky celkom 507 583,00 608 757,82 

z toho :   

Bežné výdavky 453 170,00 479 599,82 

Kapitálové výdavky 0,00 72 245,00 

Finančné výdavky 54 413,00 56 913,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 



 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

608 757,82 591 982,30 97,24 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 608 757,82 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

591 982,30 €, čo predstavuje  97,24 % plnenie.  

 

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

511 699,82 490 593,30 95,88 

 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 511 699,82 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

490 593,30, čo predstavuje  95,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

338 250,00 323 828,35 95,74 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 289 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 279 871,81 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 96,84 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 23 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19 908,06 EUR, čo 

je 84,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 922,75 EUR a dane zo stavieb boli 

v sume 7 985,31 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností  v sume 

11 416,61 EUR. 

 

Dane za špecifické služby 

Z rozpočtovaných 25 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 922,08 EUR, čo 

je 93,45 % plnenie.  

Príjmy  dane za psa boli v sume 750,83 EUR a pohľadávky na dani za psa k 31.12.2017 sú v 

sume 150,00 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v roku 2017 v sume 38,00 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 480,54 EUR, čo 

je 92,00 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za TKO v sume             

3 417,54 EUR. 

Daň za jadrové zariadenia bola v roku 2017 v sume 5 652,71 EUR a daň z úhrad za dobývaný 

priestor v sume 126,40 EUR.  



 

 

b) nedaňové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

97 950,00 91 660,16 93,58 

 

 

Príjmy z vlastníctva  
Z rozpočtovaných 55 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 57 688,24 EUR, čo 

je 103,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume     

923,11  EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 56 588,67 EUR a príjem 

z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení v sume 176,46 EUR. 

 

Administratívne poplatky 
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 712,00 EUR, čo je 

57,07 % plnenie.  

 

Pokuty a penále 
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 72,00 EUR, čo je 

72,00 % plnenie. 

 

Platby – nepriem. predaj a služby 
Z rozpočtovaných 38 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 32 166,15 EUR, čo 

je 82,69 % plnenie. Sú to príjmy za predaj tovarov a služieb v sume 28 194,20 EUR, za školy a 

školské zariadenia v sume 1 064,00 EUR, za stravné 570,35 EUR a za prebytočný hnuteľný 

majetok 2 337,60 EUR. 

 

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21,77 EUR, čo je 

10,89 % plnenie. Sú to platby za znečisťovanie ovzdušia. K 31.12.2017 obec eviduje nedoplatky 

na uvedených platbách v sume 476,00 EUR. 

 

 

c) iné nedaňové príjmy 

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

6 220,00 5 824,97 93,65  

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 220,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške        

5 824,97 EUR, čo predstavuje 93,65 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov, z náhrad z poist.plnenia,           

z odvodu hazardných a podobných hier, z dobropisov, z vratiek a z refundácie.  

 

 

d)   prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 69 279,82 EUR bol skutočný príjem vo výške              

69 279,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

 



 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie 

 

Suma v EUR 

 

Účel 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 65 520,00 Financovanie soc.služby–DS n.o. 

OÚ Nitra, Odbor školstva 1 305,00 Školstvo - MŠ 

MV SR, Sekcia verejnej správy 61,20 Register adries 

MV SR, Sekcia verejnej správy 366,63 REGOB 

OÚ Nitra, Odbor starost. o ŽP 103,82 Starostlivosť o ŽP 

MDVaRR SR,Sekcia rozpočtu a finan. 1 033,23 Stavebný poriadok – SOcÚ 

MDVaRR SR,Sekcia rozpočtu a finan. 48,00 Miestne a účel.komun. - SOcÚ 

MV SR  408,18 Voľby VUC 

Nitriansky samosprávny kraj 600,00 Machulinská 20-tka 

Nitriansky samosprávny kraj 800,00 Folklórne slávnosti pod 

Kamencom 

PLANTEX, s.r.o., Veselé 4,99 Školské ovocie - MŠ 

Recyklačný fond 110,00 Separovaný zber odpadu 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia na miestne 

komunikácie a stavebný poriadok bola zaslaná SOcÚ do Žitavian. 

 

 

2. Kapitálové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

37 545,00 37 605,00 100,16 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 37 545,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 37 605,00 EUR, čo predstavuje 100,16 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov  
Z rozpočtovaných  13 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 560,00 EUR, čo 

predstavuje 100,44 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 24 045,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24 045,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR 9 200,00 „Plynofikácia a rekonšt. vykurov. 

v budove športových kabín“ 

MV SR 10 000,00 Prevencia kriminality 

Mikroregión TRÍBEČSKO (NSK) 4 845,00 Stavebné úpravy a rekonštrukcia 

vykurovania - knižnica 

 



 

 

3. Príjmové finančné operácie  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

59 513,00 63 784,00 107,18 

 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 59 513,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

63 784,00 EUR, čo predstavuje  107,18 % plnenie.  

 

 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2017/14-17 zo dňa 24.03.2017 (návrh rozpočtu 

obce) bolo schválené čerpanie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 2 000,00 €, 

skutočné čerpanie týchto prostriedkov bolo vo výške 1 506,40 EUR a čerpanie prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 23 013,00 EUR, na splátky istiny úveru v Prima banke. 

 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2017/15-11 zo dňa 19.06.2017 bolo schválené 

čerpanie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 52 850,00 EUR 

na rozšírenie kamerového systému vo výške 3 000,00 EUR, na rekonštrukciu a modernizáciu 

spoloč. budovy 32 000,00 EUR, na rekonštrukciu a modernizáciu budovy obecného úradu 

9 000,00 EUR, rekonštrukciu a modernizáciu obecnej knižnice 2 500,00 EUR a rekonštrukciu 

a modernizáciu MŠ 6 350,00 EUR.  

 Z dôvodu, že niektoré investičné akcie neboli v roku 2017 uskutočnené, nedošlo teda ani 

k čerpaniu prostriedkov rezervného fondu. Rezervný fond bol čerpaný vo výške 57 513,00 EUR 

na splátky istiny úveru v Prima banke 23 013,00 EUR, na rekonštrukciu a modernizáciu spoloč. 

budovy 32 000,00 EUR a 2 500,00 EUR rekonštrukciu a modernizáciu obecnej knižnice.     

 V príjmových finančných operáciách sú v skutočnom plnení k 31.12.2017 zahrnuté aj 

prijaté finančné zábezpeky vo výške šesťmesačného nájomného v bytových domoch vo výške 

4 764,60 EUR. 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

608 757,82 502 126,50 82,48 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 608 757,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 502 126,50 EUR, čo predstavuje  82,48 % čerpanie.  

 

 

 

1. Bežné výdavky  

  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

479 599,82 397 403,95 82,86 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 479 599,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 397 403,95 EUR, čo predstavuje 82,86 % čerpanie.  



 

 

Čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného účtu obce Machulince.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 132 710,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume         

120 029,56 EUR, čo je 90,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

kontrolórky obce,  aktivačných pracovníkov, pracovníčok školskej jedálne a pracovníkov 

materskej školy. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  52 521,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 43 360,49 EUR, 

čo je 82,56 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 189 133,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume           

137 181,63 EUR, čo je 72,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

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

tovary a služby. 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 92 735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 87 467,85 EUR, 

čo predstavuje 94,32 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  12 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 364,42  

EUR, čo predstavuje 74,92 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

72 245,00 47 890,12 66,29 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 72 245,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 47 890,12 EUR, čo predstavuje  66,29 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného účtu obce Machulince.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patria:  

 

a) Výkon.a zákonodar.orgány Rekonštr. a modernizácia 

Z rozpočtovaných 32 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume          

32 398,93  EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie – rekonšt. a modernizácia spoloč.budovy. 

b) Cestná doprava Nákup strojov, prístrojov a zariadení 
Z rozpočtovaných 4 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 054,99  EUR, 

čo predstavuje 98,90 % čerpanie – nákup 2 ks spomaľovačov rýchlosti. 

c) Kultúrne služby Rekonštr. a modernizácia 
Z rozpočtovaných  10 645,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume           

8 576,20 EUR, čo predstavuje 80,57 % čerpanie – stavebné úpravy a rekonšt. vykurovania 

v obecnej knižnici.  



 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

56 913,00 56 832,43 99,86 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 56 913,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 56 832,43 EUR, čo predstavuje  99,86 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných 23 013,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru z Prima banky bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 23 012,96 EUR t.j. 100 % čerpanie a  na splácanie istiny 

ŠFRB  bolo  rozpočtované  31 400,00 EUR  a  skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume      

31 319,47 EUR, čo predstavuje 99,74 % čerpanie. 

Ďalej medzi výdavkové finančné operácie patrí aj účasť na majetku v sume 2 500,00 Eur, čo 

predstavuje 50 % podiel obce na základnom imaní spoločnosti ViOn – Machulince, s.r.o.,      

Zlaté Moravce. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
 

 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 490 593,30 

Bežné výdavky spolu 397 403,95 

Bežný rozpočet 93 189,35 

Kapitálové  príjmy spolu 37 605,00 

Kapitálové  výdavky spolu 47 890,12 

Kapitálový rozpočet  -10 285,12 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 82 904,23 

Vylúčenie z prebytku: 

- nevyčerpaná dotácia                                    19 200,00 

- nevyčerpané prostriedky FPÚO                   8 265,84           

27 465,84 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 55 438,39 

Príjmy z finančných operácií 63 784,00 

Výdavky z finančných operácií 56 832,43 

Rozdiel finančných operácií 6 951,57 

 

Vylúčenie z prebytku: 

- rozdiel finančných zábezpek – BD              4 764,60 
 4 764,60 

Upravený rozdiel finančných operácií 2 186,97 

PRÍJMY SPOLU   591 982,30 

VÝDAVKY SPOLU 502 126,50 



 

 

Hospodárenie obce  89 855,80 

Vylúčenie z prebytku 32 230,44 

Upravené hospodárenie obce 57 625,36 

 

 

 

Nevyčerpaná dotácia k 31.12.2017:  

MF SR 9 200,00 „Plynofikácia a rekonšt. vykurov. 

v budove športových kabín“ 

MV SR 10 000,00 Prevencia kriminality 

Celkom 19 200,00  

 

 

Nevyčerpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa po skončení rozpočtového roka pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona 

č.583/2004 Z.z.. 

FPÚO – BD I.        4 132,92 €  

FPÚO – BD II.       4 132,92 € 

------------------------------------- 

                               8 265,84 €     

  

 

 

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 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 je upravený o nevyčerpanú dotáciu a nevyčerpané prostriedky 

fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017 vo výške 55 438,39 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií zistený 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 je v sume 2 186,97 EUR.   

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného 

fondu za rok 2017 vo výške 55 438,39 EUR.  

 

 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov - rezervného fondu, 

sociálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 

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  32 069,58 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

53 097,61 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

- uznesenie OZ č. 2017/14-11 zo dňa 24.03.2017 

- uznesenie OZ č. 2017/15-11 zo dňa 19.06.2017  

- uznesenie OZ č. 2017/17-7 zo dňa 14.12.2017 

  

57 513,00 

       

23 013,00 

52 850,00 

-18 350,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KS k 31.12.2017 27 654,19 

 

 

 

Sociálny fond 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 822,86 

Prírastky - povinný prídel -   1,25 %                    1 235,09 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     245,70 

               - regeneráciu PS               0,00    

               - kolekcie                           75,46 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KS k 31.12.2017 1 736,79 

 
 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv 

 

 bytový dom I. 

Fond prevádzky, údržby a opráv – BD I. Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 13 937,48 

  

Tvorba fondu 4 132,92 

  

Čerpanie fondu 676,30 

- oprava a údržba hasiacich prístrojov 75,60 

- odborná prehliadka, skúška plynových zariadení 496,70 

- oprava plynového kotla Vitopend– byt č.13 

(Švec Štefan) 

104,00 

  

KS k 31.12.2017 17 394,10 

 



 

 

 bytový dom II. 

Fond prevádzky, údržby a opráv – BD II. Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 12 902,62 

  

Tvorba fondu  4 132,92 

  

Čerpanie fondu 830,10 

- oprava plynového kotla Vitopend – byt č.5   

  (Mgr. Paulovičová Helga) 

34,80 

- oprava a údržba hasiacich prístrojov 75,60 

- odborná prehliadka, skúška plynových zariadení 496,70 

- oprava plynového kotla Vitopend – byt č.5   

  (Mgr. Paulovičová Helga) 

223,00 

   

KS k 31.12.2017 16 205,44 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KS  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 3 550 937,88 3 483 178,70 

Neobežný majetok spolu 3 394 549,30 3 283 689,40 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 3 187 609,57 3 074 249,67 

Dlhodobý finančný majetok 206 939,73 209 439,73 

Obežný majetok spolu 155 299,68 198 466,93 

z toho :   

Zásoby 2 077,76 3 171,29 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  13 443,46 27 994,10 

Finančné účty  139 778,46 167 301,54 

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

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

Časové rozlíšenie  1 088,90 1 022,37 



 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KS  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 550 937,88 3 483 178,70 

Vlastné imanie  941 999,22 991 690,75 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  941 999,22 991 690,75 

Záväzky 1 002 063,75 967 922,50 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 11 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 19 200,00 

Dlhodobé záväzky 917 720,02 885 078,91 

Krátkodobé záväzky 60 330,77 52 643,59 

Bankové úvery a výpomoci 23 012,96 0,00 

Časové rozlíšenie 1 606 874,91 1 523 565,45 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 888 264,43 EUR 

- voči dodávateľom   3 381,66 EUR 

- voči zamestnancom                       8 582,67 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 6 586,40 EUR 

 

Obec v roku 2017 splatila bankový úver v Prima banke. Zostatok bankových úverov                    

k 31.12.2017 je 0,00 €. Splátky istiny úveru v roku 2017 boli v celkovej výške 23 012,96,- €. 

 

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 407/263/2011 bola uzatvorená v roku 

2011 na výstavbu bytového domu I. v celkovej výške 505 590,00 €. Splátky istiny úveru boli      

v roku 2017 vo výške 15 255,28 €. Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2017 na BD I. 

je vo výške 411 744,96 €. 

 

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere zo ŠFRB č. 407/251/2013 vo výške 543 680,00 € 

na kúpu bytového domu II.. Splátky istiny úveru boli v roku 2017 vo výške 16 064,19 €. 

Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2016 na BD II. je vo výške 492 583,66 €. 



 

 

8. 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 s VZN Obce Machulince č. 5/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Obce Machulince, 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 - 
Telovýchovná jednota Družstevník Machulince 

- bežné výdavky na zabezpečenie futbalových 

súťaží 

 

 

5 000,00 € 

    

 

5 000,00 € 

    

 

0,00 € 

VRABEC, o.z., Machulince – bežné výdavky 2 700,00 € 2 700,00 € 0,00 € 

Školský klub detí pri CZŠ – bežné výdavky 9 665,00 € 9 665,00 € 0,00 € 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) 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 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 - 
MF SR Kapitálové výdavky – Plynofikácia 

a rekonštrukcia vykurovania v budove 

športových kabín  

9 200,00 € 0,00 € 9 200,00 € 

MV SR Kapitálové výdavky – Rozšírenie 

kamerového systému II. obce   

10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

MPSVR Bežné výdavky – financovanie 

sociálnej služby  

65 520,00 € 65 520,00 € 0,00 € 



 

 

     

OÚ Nitra, 

Odbor školstva 
Bežné výdavky – výchova a 

vzdelávanie detí MŠ 

1 305,00 € 1 305,00 € 0,00 € 

OÚ Nitra, 

Odbor star.ŽP 
Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP 103,82 € 103,82 € 0,00 € 

MV SR Bežné výdavky – hlásenie pobytu, 

register obyvateľov, register adries 

427,83 € 427,83 € 0,00 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – stavebný poriadok - 

SOcÚ 

1 033,23 € 1 033,23 € 0,00 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – miestne komunikácie 

- SOcÚ 

48,00 € 48,00 € 0,00 € 

MV SR Bežné výdavky - voľby 408,18 € 408,18 € 0,00 € 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec  v roku 2017 nemala poskytnuté žiadne finančné prostriedky zo štátneho fondu. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Prijímateľ  

 

 

    

        - 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 - 
Mesto Zlaté 

Moravce - 

CVČ 

Bežné výdavky – záujmové vzdelávanie 

detí v CVČ  

641,24 € 641,24 € 0,00 € 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nitriansky samosprávny kraj – 

bežné výdavky - šport M-20 

600,00 € 600,00 € 0,00 € 

Nitriansky samosprávny kraj – 

bežné výdavky - kultúra  

800,00 € 800,00 € 0,00 € 

NSK - kapitálové výdavky – 

„Obecná knižnica - stavebné 

úpravy a rekonštrukcia 

vykurovania“  

4 845,00 € 4 845,00 € 0,00 € 

 

 



 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 01/2014 zo dňa 15.12.2014 

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce podľa §4 

ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov pri návrhu rozpočtu obce na nasledujúce roky. Zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce je bez programovej štruktúry. 

 

 

 

  

11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce 

Machulince za rok 2017 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Machulince a 

celoročné hospodárenie   bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 55 438,39  EUR. 


