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Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017



     Základným nástrojom  finančného hospodárenia obce Ložín bol rozpočet na rok 2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 prebytkový. 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 09. decembra 2016  uznesením 

číslo 56/2016 (v € ) na podkapitoly.

Rozpočet obce bol zmenený  niekoľkokrát .

       - prvá  zmena  schválená dňa 21.04.2017 uznesením č. 18/2017

       - druhá zmena schválená dňa 23.06.2017 uznesením č. 30/2017

       - tretia zmena  schválená dňa 11.08.2017 uznesením č. 36/2017

       - štvrtá zmena  schválená dňa 13.10.2017 uznesením č. 50/2017 a č. 51/2017

       - piata zmena  schválená dňa 28.12.2017 rozpočtovým opatrením č.5/2017

       - šiesta zmena  schválená dňa 28.12.2017 rozpočtovým opatrením č.6/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €

Schválený rozpočet

Schválený 

rozpočet       po 

poslednej zmene

Príjmy celkom 266 000,00 290 502,39

z toho :   - Bežné príjmy 225 550,00 250 052,39

                - Kapitálové príjmy 0,00 0,00

                - Finančné príjmy 40 450,00 40 450,00

Výdavky celkom 265 890,00 289 173,11

z toho :     - Bežné výdavky 226 490,00 245 773,11

                 - Kapitálové výdavky 39 400,00 43 400,00

                 - Finančné výdavky 0,00 0,00

ROZPOČET    OBCE - schodok, prebytok 110,00 1 329,28

1.  ROZPOČET  OBCE  NA  ROK  2017



Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene % plnenia

290 502,39 100,13

1. BEŽNÉ  PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene
% plnenia

250 052,39 102,33

Príjmy bežného rozpočtu tzv.vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy

boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

a) Daňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť                 

k  31.12.  :     %        Poznámky :

100    DAŇOVÉ   PRÍJMY : 222 975,00 226 426,90 101,55

110 Daň z príjmov  a kap.majetku 195 225,00 199 064,79 101,97

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný. úz.sam. 195 225,00 199 064,79 101,97

podielové dane 

poukázané cestou DÚ 

Michalovce

120 Daň  z  majetku  : 20 000,00 20 478,21 102,39

121001 Daň z pozemkov : 14 700,00 15 387,81 104,68

daň z pozemkov 

fyzických a 

právnických osoôb

121002 Daň zo stavieb : 5 300,00 5 090,40 96,05

daň zo stavieb 

fyzických a 

právnických osôb

130 Dane za tovary a služby : 7 750,00 6 883,90 88,82

133001 Daň za psa : 500,00 644,00 128,80 daň za psa

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 200,00 125,00 62,50

133013
Za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 6 800,00 5 855,85 86,12
poplatok za vývoz 

TDO

134001 Daň za dobývací priestor 250,00 259,05 103,62

2. ROZBOR  PLNENIA  PRÍJMOV  za  ROK  2017

Skutočnosť k 31.12.2017

290 870,38

     Z  rozpočtovaných  celkových  príjmov  290 502,39 EUR  bol  skutočný  príjem  k  31.12.2017 

v sume 290 870,38 EUR, čo predstavuje 100,13 % plnenie.

Skutočnosť k 31.12.2017

255 870,38

     Z  rozpočtovaných  bežných  príjmov  250 052,39 EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017  v  sume                        

255 870,38 EUR, čo predstavuje  102,33 % plnenie. 

     Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste  

daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu ,  tzv.podielová daň zo 

štátneho rozpočtu. 

Výnos  dane z pozemkov, stavieb a psa je  stanovený zákonom č.564/2004 Z.z.  o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č.171/2005 Z.z.



b) Nedaňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12.  :     %        Poznámky :

200 NEDAŇOVÉ   PRÍJMY : 7 050,00 11 775,36 167,03

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 250,00 312,00 124,80
prenájom st.školy, KD 

strojov a náradia

220 Administratívne a iné poplatky a platby 6 720,00 11 463,36 170,59

240
Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a 

bankových účtov 80,00 0,00 0,00 úroky na účtoch

V roku 2017 neboli od občanov obce vybraté žiadne pokuty.

c) Iné nedaňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12.  :     %        Poznámky :

290 INÉ NEDAŇOVÉ   PRÍJMY : 0,00 3 280,85 3 280,00

290 Iné nedaňové príjmy 0,00 3 280,85 3 280,00
z vratiek RZZP a 

sponzorské

Iné nedaňové príjmy boli príjmy z dobropisov a z vratiek RZZP za rok 2016.

d) Prijaté granty a transfery

Položka      Rozpočtová klasifikácia Rozpočet :

Skutočnosť            

k 31.12. :     %        Poznámky :

300 DOTÁCIE, GRANTY : 20 027,39 14 387,27 71,84

310 Tuzemské bežné granty a tranfery 20 027,39 14 387,27 71,84

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR

311 Recyklačný fond SR 13,00

311 Príspevky od darcov a sponzorov 350,00

312001 Dotácia na voľby 789,51

Administratívne a iné poplatky a platby  predstavujú príjem zo správnych poplatkov, príjem od Nafty za 

prieskumné územie, za smetné nádoby  predané občanom obce,  školné v MŠ,  za Dom smútku a 

chladiace zariadenie, strané lístky zamestnancov , cintorínsky poplatok a iné.

Nedaňové  príjmy sú  tvorené  príjmami z prenájmu  budov, z  vlastníctva  majetku,  administratívnych 

poplatkov, služieb poskytovaných občanom a vybratých pokút od občanov obce. 

Účel

na  zbera  recyklovanie odpadu

tranfer voľby do NR SR



Poskytovateľ dotácie Suma v EUR

312001 Okresný úrad Košice odb. školstva 1 414,00

312001

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 

Košice odb. starostlivosti o životné 

prostredie 64,00

312001
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej 

správy 330,00

312001 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00

312001 Okr.,úrad Michalovce 120,00

312001 ÚPSVaR Michalovce 395,60

312001 ÚPSVaR Michalovce 611,52

312001
ÚPSVaR Michalovce / Európsky sociálny 

fond / štátny rozpočet 3 920,28

312001 ÚPSVaR Michalovce / štátny rozpočet 3 479,36

312001 VUC Košice 1 500,00

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
% plnenia

0,00

Položka :      Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12..: % Poznámky:

320 Kapit. transfer kamerový systém 0,00 5 000,00

Je to dotácia v oblasti prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR  na kamerový systém v obci .

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene
% plnenia

40 450,00 74,17

na refundáciu nákladov na UoZ zamestnaných podľa § 

54 zákona o zamestnanosti

dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy - na register obyvateľov a register adries

dotácia z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie potrieb 

a akcieschopnosti DHZ Ložín

refundácia nákladov na skladníka CO 

dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie

Dotácia na stravu a na školské potreby pre deti MŠ v 

hmotnej núdzi

tranfer - PND za deti - záškolákov vyplácané cez obec 

(potraviny, hyg.potreby)

na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky

Účel

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  5000,- EUR.

5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

30 000,00

na refundáciu nákladov na UoZ vykonávajúcich 

aktivačnú činnosť podľa  § 52 zákona o zamestnanosti

dotácia na výročie obce

Skutočnosť k 31.12.2017



Príjmové finančné operácie tvoria   príjmy finančnej  zábezpeky vo výške  30 000,00 EUR na realizáciu 

projektu "Rekonštrukcia kultúrneho domu a MŠ". Tieto finančné zábezpeky boli vrátené v roku 2018 z 

dôvodu zrušenia verejného obstarávania.

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 40 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v 

sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje  74,17 % plnenie. 

V rámci  schváleného  rozpočtu  obce na rok 2017 z rezervného fondu  neboli použité  žiadne finančné 

prostriedky.



Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene
% plnenia

289 173,11 83,93

1. BEŽNÉ  VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene
% plnenia

245 773,11 95,08

Položka Rozpočtová klasifikácia Rozpočet : Skutočnosť k 31.12.:       % Poznámky

0111 Výdavky na činnosť OcÚ 131 880,00 112 433,39 85,25

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 64 920,00 54 232,00 83,54

620 Poistné a príspevky do poisťovní 22 900,00 18 754,33 81,90

630 Tovary a služby 42 760,00 38 686,06 90,47

640 Bežné transfery 1 300,00 761,00 58,54

0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 2 400,00 2 491,03 103,79

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 1 480,00 1 401,00 94,66

620 Poistné a príspevky do poisťovní 520,00 497,43 95,66

630 Tovary a služby 400,00 592,60 148,15

0160 VOĽBY, všeob.verejné sl. 0,00 1 119,51

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 0,00 249,90

620 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 87,35

630 Tovary a služby 0,00 782,26

0320 Ochrana pred požiarmi 4 200,00 4 001,38 95,27

630 Tovary a služby 1 700,00 2 501,38 147,14

640 Bežné tranfery 2 500,00 1 500,00 60,00

0451 Cestná doprava 1 150,00 1 147,44 99,78

630 Tovary a služby 1 150,00 1 147,44 99,78

05. Ochrana životného prostredia 13 033,11 13 666,93 104,86

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 7 600,00 7 443,48 97,94

05.6.0. Ochrana ŽP, zeleň,kosačky 5 433,11 6 223,45 114,55

06. Bývanie a občian.vybavenosť 11 150,00 10 143,91 90,98

06.2.0. Rozvoj obce, verejné priestranstvá 4 800,00 4 990,76 103,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 245 773,11 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 233 

672,42 EUR, čo predstavuje  95,08 % čerpanie. 

3. ROZBOR  ČERPANIA  VÝDAVKOV  ZA  ROK   2017

Skutočnosť k 31.12.2017

242 707,46

Skutočnosť k 31.12.2017

233 672,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 289 173,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017

v sume 242 707,46 EUR, čo predstavuje  83,93 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 



06.4.0. Verejné osvetlenie 6 200,00 4 842,75 78,11

06.6.0. Zimná údržba ciest 150,00 310,40 206,93

08. Kultúra a šport 23 800,00 27 251,18 114,50

08.1.0. Rekreačné a športové služby 7 650,00 9 267,74 121,15

08.2.0. Kultúrne služby 14 150,00 17 308,76 122,32

08.4.0. Náboženské a iné spoloč.služby 2 000,00 674,68 33,73

09111 Predprimárne vzdelávanie 39 610,00 38 001,89 95,94

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 22 962,00 23 396,00 101,89

620 Poistné a príspevky do poisťovní 8 038,00 8 116,41 100,98

630 Tovary a služby 8 610,00 6 489,48 75,37

0950
Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne 250,00 248,00 99,20

641009 CVČ príspevok 250,00 248,00 99,20

09601
Vedľajšie služby predprimárneho 

vzdelávania 17 000,00 22 177,24 130,45

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 12 000,00 12 642,43 105,35

620 Poistné a príspevky do poisťovní 4 200,00 4 293,95 102,24

630 Tovary a služby 800,00 5 240,86 655,11

10. Sociálne zabezpečenie 1 300,00 990,52 76,19

10,2,0 Staroba 0,00 0,00

10.4.0. PND potraviny 1 000,00 611,52 61,15

10.7.0. Hmotná núdza - stravovanie 300,00 379,00 126,33

2. KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  :

Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene % plnenia

43 400,00 20,82

Položka Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  : Skutočnosť  :       % Poznámky

0510            

717001 Kompostáreň 0 2 517,04

0620           

716

Projektová dokumentácia - 

rekonštrukcia oddychovej zóny 6 450,00 6 450,00 100,00 obecný park

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43 400,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 9 

035,04 EUR, čo predstavuje 20,82 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Skutočnosť k 31.12.2017

9 035,04



3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017          

po poslednej zmene
% plnenia

0,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  0,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 0,- 

EUR.

Skutočnosť k 31.12.2017

0,00



4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO  HOSPODÁRENIA  

ZA  ROK  2017

Skutočnosť k 31.12.2017

v EUR

Bežné príjmy spolu 255 870,38

z toho : bežné príjmy obce 255 870,38

Bežné výdavky spolu 233 672,42

z toho : bežné výdavky obce 233 672,42

Bežný rozpočet 22 197,96

Kapitálové príjmy spolu 5 000,00

 z toho : kapitálové príjmy obce 5 000,00

Kapitálové výdavky spolu 9 035,04

z toho : kapitálové výdavky obce 9 035,04

Kapitálový rozpočet -4 035,04

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18 162,92

Vylúčenie z prebytku 7 710,27

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10 452,65

Príjmy z finančných operácií 30 000,00

Výdavky z finančných operácií 0,00

Rozdiel finančných operácií 30 000,00

PRÍJMY  SPOLU 290 870,38

VÝDAVKY  SPOLU 242 707,46

Hospodárenie obce 48 162,92

Vylúčenie z prebytku 37 710,27

Upravené hospodárenie obce 10 452,65

Hospodárenie obce

Prebytok  rozpočtu  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 z.n.p.  je  

v sume 18 162,92 EUR. 

Prebytok rozpočtu 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 sa upravuje - znižuje o :

a)                                                                                                                                                         

nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  v sume 135,41 EUR,
b)                                                                                                                                                                                                      

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  1 324,86  EUR,
c)                                                                                                                                                     

nevyčerpané  prostriedky  prijatého  kapitálového  transferu   a povinnej  spoluúčasti  na kamerový 

systém v sume 6 250,00 EUR.



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

výške 10 452,65 EUR. 

Zostatok  finančných operácií v sume  30 0000 EUR  vznikol z titulu prijatia finančnej zábezpeky na 

realizáciu kapitálového projektu "Rekonštrukcia Kultúrneho domu a materskej školy".

Zostatok  finančných operácií  v sume 30 000,- EUR znižuje prebytok rozpočtu.

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. 



5. TVORBA  A  POUŽITIE  PROSTRIEDKOV  PEŇAŽNÝCH  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 69 729,82

Prírastky  - SPOLU  : 28 162,10

 z toho :    - z prebytku rozpočtu za uplynulý               

                  rozpočtový rok

               - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 

                 z podnikateľskej činnosti po zdanení

               - z finančných operácií 28 162,10

Úbytky - použitie rezervného fondu  SPOLU : 0,00

0,00

0,00

0,00

                - krytie schodku rozpočtu

                - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2017 97 891,92

PEŇAŽNÝ  FOND

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p..

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

SOCIÁLNY  FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa .

V Obci Ložín je sociálny fond používaný na čiastočnú úhradu stravného pre zamestnancov ObÚ

 a MŠ. Je tvorený z hrubých miezd zamestnancov ako povinný prídel vo výške 1,25% z hrubých miezd.

Sociálny fond Suma v Eur

ZS k 1.1.2017 973,89

Prírastky - spolu : 955,86

z toho :   - povinný prídel - 1,25 % 955,86

              - ostatné prírastky

Úbytky - spolu : 604,89

z toho : - závodné stravovanie 604,89

           - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2017 1 324,86

        (REZERVNÉHO  FONDU  A  SOCIÁLNEHO  FONDU)



6. BILANCIA  AKTÍV  A  PASÍV  K  31.12.2017

                (OÚ a MŠ - SPOLU)

A K T Í V A

Názov

riadok 

súvahy

ZS k 1.1.2017  v 

Eur

KZ k 31.12.2017  v 

Eur

Majetok spolu 001 606 935,72 654 539,52

Neobežný majetok spolu 002 495 719,15 491 119,79

z toho :  -  Dlhodobý nehmotný majetok 003

               - Dlhoodbý hmotný majetok 011 495 719,15 491 119,79

               - Dlhodobý finančný majetok 024

Obežný majetok spolu 033 110 172,99 162 288,50

z toho:   - Zásoby potravín v ŠJ 034 306,14 486,57

               - Zúčtovanie medzi subjektami VS        040 0,00 0,00

               - Dlhodobé pohľadávky 048

               - Krátkodobé pohľadávky - v šk.jedálni, na dani z 

nehnuteľnosti a iné pohľ.  (predpis voči MŽP) 060 9 286,69 12 333,40

               - Finančné účty 085 100 580,16 149 468,53

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé 098

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 104

Časové rozlíšenie 110 1 043,58 1 131,23

P A S Í V A

Názov

riadok 

súvahy

ZS k 1.1.12017  

v Eur

KZ k 31.12.2017  

v Eur

Vlastné imanie a záväzky spolu 115 606 935,72 654 539,52

Vlastné imanie 116 296 128,03 314 802,82

        z toho : -  oceňovacie rozdiely 117

                     - fondy 120

                     - výsledok hospodárenia 123 296 128,03 314 802,82

Záväzky 126 13 055,38 53 578,19

        z toho :  - rezervy 127

                     - zúčtovanie medzi subjektami VS 132 0,00 5 000,00

                     - dlhodobé záväzky 140 973,89 1 164,86

                     - krátkodobé záväzky 151 12 081,49 47 413,33

                     - bankové úvery a výpomoci 173 0,00 0,00

Časové rozlíšenie 180 297 752,31 286 158,51



7.  PREHĽAD  O  STAVE  A  VÝVOJI  DLHU  K  31.12.2017

Stav úverov k 31.12.2017 

Účel

Výška 

poskytnutého 

úveru

Ročná splátka 

istiny  za rok 

2016

Ročná splátka 

úrokov  za rok 

2016

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2017

Rok 

splatnosti

-   daňovému úradu

-   štátnemu rozpočtu

-   bankám

-   štátnym fondom

-   ostatné záväzky

                          6 355,90                             6 355,90   

                          4 100,53                             4 100,53   

                          5 943,18                             5 943,18   

                        30 042,17   

                          5 000,00                             5 000,00   

                                     -                                          -     

                             971,55                                971,55   

                        30 042,17   

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

                        53 738,19                           53 738,19                                        -     

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Veriteľ 

Obec v roku 2017 neprijala žiadny úver

Záväzky spolu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

 - sociálny fond                           1 324,86                             1 324,86   

                                     -                                          -     

Druh záväzku
Záväzky celkom k 31.12.2017 v 

EUR
z toho v  lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči: 

-   dodávateľom

-   zamestnancom

-   poisťovniam 



 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12                 

 - bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 

Spolu

 - z toho 60%

 - z toho 25%

 - zostatok istiny z bankových úverov 

 - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

 - zostatok istiny ....

SPOLU celková suma dlhu obce

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  z úverov zo ŠFRB

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

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

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

247 921,90 EUR

247 921,90 EUR

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2016: 

148 753,14 EUR

61 980,48 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 § 17 ods.6 písm. a)

0,00 EUR 247 921,90 EUR 0%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov 

za rok 2016
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 § 17 ods.6 písm. a)

0,00 EUR 247 921,90 EUR 0%



8. HOSPODÁRENIE  PRÍSPEVKOVÝCH  ORGHANIZÁCIÍ

Obec nie je zriaďovateľom  príspevkových  organizácií.



9. PREHĽAD  O  POSKYTNUTÝCH  DOTÁCIÁCH  PRÁVNICKÝM  

Žiadateľ dotácie  Účelové určenie dotácie : uviesť :                                                                                    

- bežné výdavky na ...                                                                                                                                

- kapitálové výdavky  na ....

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel  (stĺ.2 

- stĺ.3)

stĺ. 1 stĺ. 2 stĺ. 3 stĺ. 4

TJ Družstevník Ložín - bežné výdavky: 7 650,00 0,00 7 650,00

*  na rozvoj telesnej kultúry a športu

    prípravné zápasy; majstrovské zápasy, odmena rozhodcom,

odmena hráčom, cestovné náhrady hráčom, čistiace prostriedky, 

občerstvenie,  športovú výstroj, administratívne poplatky, 

vedenie účtovníctva a iné

Dobrovoľný hasičský zbor Ložín - bežné výdavky: 2 500,00 1 000,00 1 500,00

*  na ochranu životného prostredia, rozvoj telesnej kultúry a športu

   financovanie bežnej činnosti DHZ, štartovné, PHM, občerstvenie,

drobné nákupy, popl. vedenie úču a iné

K 31.12.2017 dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2007 o dotáciách, neboli zúčtované.

    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. 4/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 

obce na území obce Ložín na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel. 

Obe subjekty, TJ Družstevník Ložín a DHZ Ložín, požiadali o predĺženie lehoty na zúčtovanie i dočerpanie 

dotácie do 31. marca 2018. Ich žiadostiam bolo starostkou obce vyhovené.



10. PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ

Obec  n e v y k o n á v a   podnikateľskú  činnosť.



11. FINANČNÉ  USPORIADANIE  VZŤAHOV  VOČI  :

a)   zriadeným a založeným právnickým osobám

b)   štátnemu rozpočtu

c)   štátnym fondom

d)   rozpočtom iných obcí

e)   rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám -podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať fiannčné vzťahy

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)    Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

    - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel - vrátenie

    - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zoŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel - vrátenie

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

    - prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

    - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zoŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel



    - prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám :

Právnická osoba

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

b)    Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpopčtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: školstvo, 

matrika...   - bežné 

výdavky                    - 

kapitálové výdavky

Suma poskytnutých 

fiannčných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov

Rozdiel         

(stĺ. 3 - stĺ.4)

stĺ.1 stĺ.2 stĺ.3 stĺ.4 stĺ.5

Okresný úrad Košice
Bežné - školstvo, dotácia  

na predškolákov MŠ 1 414,00 1 414,00 0,00

ÚPSVaR Michalovce

Bežné - HN strava, 

škol.potreby 574,60 574,60 0,00

ÚPSVaR Michalovce

Bežné -Prídavky na dieťa - 

osobitný príjemca - 

záškoláci 611,52 611,52 0,00

ÚPSVaR Michalovce / ESF / 

ŠR

Bežné - zamestnanosť 

podľa § 54 zákona o 

zamestnanosti 3 920,28 3 920,28 0,00

ÚPSVaR Michalovce

Bežné - hmotná núdza UoZ - 

aktivačná činnosť podľa  § 

52 zákona o zamestnanosti 3 479,36 3 479,36 0,00

Ministerstvo vnútra

Bežné - register 

obyvateľov, register adries 330,00 330,00 0,00

Okresný úrad Michalovce Bežné - skladník CO 120,00 120,00 0,00

Okresný úrad Michalovce Bežné - voľby 952,70 952,70 0,00

MV Okresný úrad Košice Bežné - životné prostr. 64,00 64,00 0,00

Ministerstvo vnútra SR

Kapitálové - kamerový 

systém v obci, prevecvia 

kriminality 5 000,00 0,00 5 000,00

Spolu 16 466,46 11 466,46 5 000,00

c)    Finančné usporiadanie voči štátnym fondom :

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.



d)    Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí :

Obec v roku 2017 neposkytla a ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.

Obec Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

Obec Suma prijatých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

e)    Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :

VÚC Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

VÚC Suma prijatých 

finančných prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

VÚC Košice - dotácia na 

oslavy obce 1 500,00 1 500,00 0,00



           Obec na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva zo  dňa   9. decembra 2016,  číslo

uznesenia  57 / 2016 bod a)  - schválilo  neuplatňovanie  programového  rozpočtu  obce na 

roky 2017-2019 a z tohto titulu nehodnotí plnenie programov obce.

  Vypracovala :                                                                          Predkladá :

Mgr. Ingrid Körösiová Mgr. Monika Pastírová

  účtovníčka obce       starostka obce

V Ložíne : 11.06.2018

       výške 10 452,65 EUR.

stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.

13. Návrh uznesenia

12. HODNOTENIE  PLNENIA  PROGRAMOV  OBCE

     - HODNOTIACA  SPRÁVA  K  PLNENIU  PROGRAMOVÉHO

ROZPOČTU

I.    Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie za rok 2016  bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo  

                b)                                              schvaľuje :

II.   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo    

                a)                                              berie na vedomie


