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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 vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016  uznesením č. 76/2016.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:
a) prvá zmena   schválená dňa 28.06.2017 uznesením č. 95/2017,
b) druhá zmena schválená dňa 21.12.2017 uznesením č. 104/2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 110029,44 117333,65
z toho :
Bežné príjmy 82211,80 85516,01
Kapitálové príjmy 5000,00 9000,00
Finančné príjmy 22817,64 22817,64
Výdavky celkom 110029,44 117333,65
z toho :
Bežné výdavky 82211,80 85516,01
Kapitálové výdavky 26453,72 30453,72
Finančné výdavky 1363,92 1363,92
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

117333,65 109543,89 93,36

Z rozpočtovaných celkových príjmov 117333,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
109543,89 EUR, čo predstavuje  93,36 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

85516,01 85337,83 99,79
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 85516,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
85337,83 EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie. 

c) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

77050,30 76982,34 99,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  58538  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2017 poukázané  finančné prostriedky zo  ŠR v  sume 58683,80 EUR,  čo predstavuje
plnenie na 100,25  %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14104,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13962,94 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,99 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12307,05 EUR, príjmy
dane zo  stavieb  boli  v  sume 1637,09 EUR a príjmy dane  z bytov  boli  v  sume  18,80 EUR.
Celková suma z dane nehnuteľnosti v sume 13962,94 EUR bola zinkasovaná za rozpočtový rok ,
nedoplatky  z minulých  rokov  neboli.   K 31.12.2017  obec  eviduje  pohľadávky  na  dani  z
nehnuteľností v sume 26,43EUR, na dani z pozemkov v sume 14,33 EUR a na dani zo stavieb vb
sume 12,10 EUR. 

Daň za psa
Z rozpočtovaných  136,50  EUR bol  skutočný  príjem k  31.12.2017  v  sume  136,50 EUR,  čo
predstavuje  100  % plnenie.  Zinkasované  príjmy  boli  len  za  rozpočtový  rok,  nedoplatky  za
minulý rok, ako aj k 31.12.2017 neevidujeme. 

Daň za ubytovanie
Z  rozpočtovaných  590  EUR  bol  skutočný  prijem  k  31.12.2017  v  sume  590,10  EUR,  čo
predstavuje 100 % plnenie. Skutočný príjem bol zinkasovaný len za rozpočtový rok. Nedoplatky
za minulý rok a k 31.12.2017 neevidujeme. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z  rozpočtovaných  3681  EUR  bol  skutočný  príjem  k  31.12.2017  v  sume  3609  EUR,  čo
predstavuje plnenie na 98,04 %.  Nedoplatky za minulý rok neboli. K 31.12.2017 neevidujeme
pohľadávky na poplatkoch za KO. 

d) nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

6483,50 6373,28 98,30

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 217,50  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 227,09 EUR, čo je
104,41 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 26,89
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 200,20 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 5839 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5723,09 EUR, čo je
98,01  % plnenie. 
Prevážna časť týchto príjmov plynie z refundácie nákladov na elektrickú energiu spotrebovanou
potravinami COOP Jednota Humenné v sume 3591,62 EUR. Za vyhlásenie relácie v miestnom
rozhlase sme počas roka zinkasovali 68 EUR. Správne poplatky za overenie podpisov a listín
predstavujú hodnotu 72 EUR a poplatky s prebiehajúcim stavebným konaním predstavujú sumu
130 EUR. Spoločnosti Bella Vita, n. o. boli refundované náklady za elektrickú energie v hodnote
1091,47 EUR. Platby za stravné boli zaplatené zamestnancami formou zrážok zo mzdy v sume
549,90 EUR a zo SF na stravné lístky bolo čerpaných 215 EUR. 

e)  iné nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

425,00 423,10 99,55

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 425 EUR, bol skutočný príjem vo výške 423,10
EUR, čo predstavuje  99,55 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované iba príjmy z dobropisov – preplatky na EE.  

f) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1982,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 1982,21
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
MDVaRR SR 12,48 Pôsobnosť  špeciálneho  stavebného

úradu  pre  miestne  komunikácie  a
účelové  komunikácie  –  prenesený
výkon štátnej správy

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o ŽP

27,01 Starostlivosť o ŽP – prenesený výkon
štátnej správy

MV SR 134,17 Výkon  štátnej  správy  na  úseku
hlásenia  pobytu  občanov  a  registra
obyvateľov SR

Okresný úrad Humenné 744,07 Materiálno-technické  zabezpečenie
volieb do VÚC

Úrad vlády SR 1000,00 Festival ľudového spevu a tanca „Fest
pod Kremencom“ 

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

9000,00 8900,07 98,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
8900,17  EUR, čo predstavuje 98,89 % plnenie. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 
Z rozpočtovaných  4000  EUR bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017  v  sume  3987,62  .EUR,  čo
predstavuje 99,69 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných  5000  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017  v  sume  4912,45  EUR,  čo
predstavuje 98,25  % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

SAŽP /Environmentálny fond/ 4912,45 Realizácia  projektu  „Studňa  pre
turistov v obci Nová Sedlica“

3. Príjmové finančné operácie: 
 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

22817,64 15305,99 67,08

Z rozpočtovaných  príjmových  finančných  operácií  22817,64  EUR  bol  skutočný  príjem
k 31.12.2017 v sume 15305,99  EUR, čo predstavuje 67,08 .% plnenie. 
     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 89/2017 zo dňa 28.06.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby. V skutočnosti bolo plnenie v sume
15305,99 EUR.  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

117333,65 95728,13 81,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 117333,65 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017
v sume 95728,13 EUR, čo predstavuje  81,59 .% čerpanie. 

1. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

85516,01                   75509,69                88,30

Z rozpočtovaných  bežných  výdavkov  85516,01  EUR  bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2017
v sume 75509,69  EUR, čo predstavuje 88,30 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 28398 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 28050,92
EUR, čo je 98,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníčky obce a
kontrolóra. 

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  výdavkov  10543,35  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2017  v  sume
10561,59 EUR, čo je 100,17  % čerpanie. 
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     Z rozpočtovaných výdavkov 3022 EUR na poistné do zdravotných poisťovní bolo skutočne
čerpané  k  31.12.2017  v  sume  3020,85  EUR,  čo  je   99,96  %  čerpanie.  Z  rozpočtovaných
výdavkov 7521,35 EUR na poistné a príspevky do  sociálnej poisťovne bolo skutočné čerpanie k
31.12.2017 v sume 7540,71 EUR, čo je 100,52 % čerpanie. 

Tovary a služby
Z rozpočtovaných  výdavkov  45239,14  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2017  v  sume
35764,21 EUR, čo je 79,06 % 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.  Medzi  významné  položky  tovarov  a  služieb  patria  náklady  na
elektrickú  energiu  kde  z  rozpočtovaných  výdavkov  v  sume  10169,63  EUR  bolo  skutočne
čerpané  k  31.12.2017  v  sume  9631,53  EUR,  čo  je  94,71  %  čerpanie.  Z  rozpočtovaných
výdavkov 4205 EUR na nákup všeobecného materiálu bolo skutočné čerpanie v sume 2786,75
EUR, čo predstavuje 66,27 % čerpanie. Z rozpočtovaných výdavkov 6953 EUR na všeobecné
služby bolo skutočné čerpanie v sume 6156,99 EUR, čo je 80,51 %. 

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 500 EUR, čo
predstavuje 100  % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

30453,72                   18854,52                61,91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30453,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017
v sume 18854,52 EUR, čo predstavuje 61,91 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je  prílohou Záverečného
účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
a) položka 717002 – Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných  5266 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5171 EUR, čo
predstavuje 98,20 % čerpanie. 
b) Položka 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 20587,72 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13083,52 EUR,
čo predstavuje 63,55  % čerpanie. 

3. Výdavkové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

1363,92                   1363,92                100

Z rozpočtovaných  výdavkových  finančných  operácií  1363,92  EUR z   prijatého  úveru  a bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1363,92 EUR, čo predstavuje 100  %. Obec v priebehu
roka splatila poslednú splátku úveru. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné  príjmy spolu 85337,83
z toho : bežné príjmy obce 85337,83

Bežné výdavky spolu 75509,69
z toho : bežné výdavky  obce 75509,69

Bežný rozpočet 9828,14
Kapitálové  príjmy spolu 8900,07
z toho : kapitálové  príjmy obce 8900,07

Kapitálové  výdavky spolu 18854,52
z toho : kapitálové  výdavky  obce 18854,52

Kapitálový rozpočet - 9954,45
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 126,31
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 126,31
Príjmové finančné operácie 15305,99

Výdavkové finančné operácie 1363,92

Rozdiel finančných operácií 13942,07
PRÍJMY SPOLU  109543,89
VÝDAVKY SPOLU 95728,13
Hospodárenie obce 13815,76
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 13815,76

     Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý  prebytok 9828,14 EUR.
Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je  schodok kapitálového rozpočtu v
hodnote 9954,45 EUR. Podľa kódov zdroja kapitálové výdavky v hodnote 13942,07 EUR boli
hradené z finančných príjmových operácii,  z toho vyplýva,  že zostatok finančných opercii je
núlový. 
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 9828,14 EUR a nevyčerpané kapitálové príjmy v hodnote
3987,62 EUR navrhujeme použiť  na  tvorbu  rezervného  fondu v  celkovej  hodnote  13815,76
EUR. 

Zostatok  finančných operácií v sume 13942,07EUR, bol  použitý na:
- kapitálové výdavky v sume 13942,07 EUR. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
13815,76 EUR. 

4. 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.
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Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2017   24 441,10      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

10 566,17     

                - z finančných operácií
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 89/2017 zo dňa 28.06.2017

1. splátka úveru 1363,92 €
2. rekonštrukcia OcÚ a hasičskej zbrojnice 

13083,52 €
3. výstavba studne spolufinan. 258,55 €   

  

      

                        15 305,99

               - krytie schodku rozpočtu      0,00
               - ostatné úbytky      0,00
KZ k 31.12.2017  19 701,28     

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

          
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.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2017  597,82 
Prírastky - povinný prídel -       1,05   %                                              254,62       

Úbytky   - stravovanie                       215,00  
 
   

KZ k 31.12.2017 637,44

Fond prevádzky, údržby a opráv 
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.. 

          
Fond rozvoja bývania 
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

5. 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 459121,16 463421,30
Neobežný majetok spolu 422099,98 426029,41
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 348949,22 352878,65
Dlhodobý finančný majetok 73150,76 73150,76
Obežný majetok spolu 36430,53 36634,70
z toho :
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Zásoby 25,81 408,85
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 600,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 815,26 1499,26
Finančné účty 35589,46 34126,59
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 590,65 757,19
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 459121,16 463421,30
Vlastné imanie 269268,81 271085,74
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 269268,81 271085,74
Záväzky 6681,24 10506,35
z toho :
Rezervy 480,00 4980,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky 597,82 637,44
Krátkodobé záväzky 4239,50 4888,91
Bankové úvery a výpomoci 1363,92 0,00
Časové rozlíšenie 183171,11 181829,21

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 959,42 - -
- zamestnancom 2054,68 - -
- poisťovniam 1437,20 - -
- daňovému úradu 349,15 - -
- štátnemu rozpočtu 0,00 - -
- bankám 0,00 - -
- štátnym fondom 0,00 - -
- ostatné záväzky 88,46 - -

Záväzky spolu k 31.12.2017 4888,91

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

SZRB a.s.
Košice

Prefinancovanie 
projektu 

40245 1363,92 6,14 0,00 r. 2021

Obec  v  roku  2011  zobrala  úver  na  financovanie  DPH  a  neoprávnených  nákladov  na
rekonštrukciu kultúrneho domu. Úver bol v priebehu účtovného roka splatený. 
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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  dotáciu  v súlade so VZN o poskytovaní  dotácií  z  rozpočtu  obce
občianskemu združeniu  a spoločnosti s ručením obmedzeným na 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 -
Jednota dôchodcov Slovenska – OZ Nová Sedlica – 
poznávací zájazd Poľsko a Maďarsko – bežné výdavky

500,00 500,00 0,00

Nemocnica Snina, s.r.o. , IČO: 36509108 – finančný 
dar na zakúpenie diagnostického prístroja CT – 
počítačový tomograf – kapitálové výdavky 

600,00 0,00 600,00

K 31.12.2017 bola vyúčtovaná dotácia zo strany Jednoty dôchodcov Slovenska, OZ Nov Sedlica.
Nemocnica Snina, s.r.o.  vyúčtovanie finančného daru k 31.12.2017 nezrealizovala, nakoľko ku
koncu roka nedošlo k zakúpeniu diagnostického prístroja CT zo strany obdarovaného. 

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a     založeným právnickým osobám

Obec nemá vo svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti  rozpočtové,  príspevkové,  ani  iné právnické
organizácie, ktoré by boli zriadené obcou. 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -
MDVaRR
SR

Pôsobnosť  špeciálneho  stavebného  úradu
pre  miestne  komunikácie  a  účelové
komunikácie  –  prenesený  výkon  štátnej
správy

12,48 12,48 -

Okresný úrad
Prešov, odbor
ŽP

Starostlivosť  o  ŽP  –  prenesený  výkon
štátnej správy 27,01 27,01

-
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MV SR Výkon  štátnej  správy  na  úseku  hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR

134,17 134,17 -

Okresný úrad
Humenné

Materiálno-technické  zabezpečenie  volieb
do VÚC

744,07 744,07 -

Úrad  vlády
SR

Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod
Kremencom“ 

1000,00 1000,00 -

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -
SAŽP
/Environment
álny fond/

Realizácia projektu „Studňa pre turistov v
obci Nová Sedlica“ - kapitálové výdavky 4912,45 4912,45 -

Obec v  roku 2017 uzatvorila  zmluvu  so  Slovenskou agentúrou  životného prostredia  Banská
Bystrica o poskytnutí podpory na realizáciu projektu „Studňa pre turistov v Novej Sedlici“. 

12.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu
programového rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Nová  Sedlica  v  súlade  s  §  4  ods.  5  zákona  č.  583/2004  Z.  z.
schválilo uznesením č. 76/2016 neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica, tzn.
že rozpočet obce sa predkladá bez programovej štruktúry. 

13. Návrh uznesenia

Návrh uznesenia 
na prejednanie a schválenie záverečného účtu a návrh na uznesenie obecného

zastupiteľstva k záverečnému účtu obce 
za rok 2017

a)  Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2017
     
     Prerokovanie Záverečného účtu obce Nová Sedlica sa uzatvára výrokom: 
     „Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 sa schvaľuje bez výhrad“

b) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici

A)  b e r i e     n a   v e d o m i e 

1.) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017, 
2.) správu audítora za rok 2017.
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B) s ch v a ľ u j e 

 
1.) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

2.) Použitie prebytku hospodárenia v sume 13815,76 EUR na: 
             - tvorbu rezervného fondu vo výške 13815,76 EUR

3.) Použitie rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby.
               

    
      

Príloha č.1 Záverečného účtu   - Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových položiek
Príloha č. 2 Záverečného účtu -   Uznesenie č. 76/2016 o neuplatňovaní programového rozpočtu
      

 
Vypracovala: Jana Šebáková                 Predkladá: Vasiľ Dinič, starosta obce 

V Novej Sedlici, dňa 25.04.2018
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