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Záverečný účet Obce Beckov za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový
a finančný rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením
č.216/2016/a.
Rozpočet bol zmenený počas roka 2017 šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31. 3. 2017 uznesením č. 247/2017
- druhá zmena schválená dňa 19. 5. 2017 uznesením č. 262/2017
- tretia zmena schválená dňa 23. 6. 2017 uznesením č. 268/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 11. 8. 2017 uznesením č. 278/2017
- piata zmena schválená dňa 29.9. 2017 rozpočtovým opatrením
- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 307/2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017

Rozpočet
schválený

Príjmy celkom

1.126.282,00

Rozpočet
po zmenách

1.408.061,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

1.069.506,00

1.228.892,64

0
54.776,00
2.000,00

45.911,49
131.256,87
2.000,00

Výdavky celkom

1.126.282,00

1.408.061,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

502.813,60
59.348,40
46.776,00

633.382,81
190.537,32
46.776,00
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Výdavky RO s právnou subjektivitou

517.344,00

537.364,87

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017
1.406.061,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1.393.498,57

% plnenia
99,11

Skutočnosť k 31.12.2017
1.234.963,60

% plnenia
100,49

1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
1.228.892,64

1) Daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 432.639,53€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 432.641,92€, čo predstavuje plnenie na
100,00%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 247.787,43€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 252.105,78€, čo je
101,74% plnenie. S porovnaním predchádzajúcich rokov sa zlepšila platobná disciplína aj
organizácií aj občanov. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 65.659,42€, dane zo stavieb boli
v sume 185.409,58€ a dane z bytov boli v sume 1.036,78€.
c) Daň za psa 956,33€.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 565,44€.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 420,00€.
f) Daň za ubytovanie 995,00€.
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33.613,84€.
h) Za znečisťovanie životného prostredia 646,00€.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch vo výške 36.092,51€.
2) Nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných 74.837,15€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 73.408,16€, čo je
98,09% plnenie, z toho:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 19.122,76€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17.866,38€, čo je
93,43% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 600,00€ a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 17.266,38€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5.460,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.282,00€, čo je
78,42 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov od fyzických
a právnických osôb 2797,00€ a miestne poplatky vo výške 1.485,00€. Ďalšie príjmy tvorili
pokuty a penále vo výške 32,50€. Ostatné príjmy, tvoria poplatky za služby domu rozlúčky,
úroky z účtov v banke, z výťažkov lotérií, príjmy za vývoz a čistenie fekálií, refundované
náklady a ostatné náhodné príjmy spolu rozpočtované vo výške 49.473,89€ a plnené vo výške
50.581,28€, čo predstavuje plnenie 102,24%.
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3) Ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné rozpočtované a nerozpočtované granty a transfery:

Druh transfera
Transfer na kultúru – OOCR „Trenčín a okolie“
Transfer - matrika
Transfer – skladník CO
Transfer – TSK, TOS
Transfer - MK SR na hrad - BV
Transfer – Hrad ESF 85%
Transfer – Hrad ŠR 15%
Transfer – Kaplnka na hrade
Transfer – DHZ - hasiči
Transfer na kultúru – Fond na podporu umenia
Transfer - hlásenie pobytu obyvateľstva
Transfer - register adries
Transfer - životné prostredie
Transfer na školstvo
Transfer na školstvo – príspevok na lyžiarsky zájazd
Transfer na školstvo - dopravné
Transfer na školstvo – vzdelávacie poukazy
Transfer na školstvo – vých. a vzdelávanie MŠ
Transfer na školstvo - učebnice
Transfer – voľby VUC
Transfer – ÚPSVaR – ESF 85%
Transfer – ÚPSVaR – ŠR 15%
SPOLU:

Rozpočet
4.000,00
1.932,48
90,00
5.000,00
14.000,00
25.237,40
4.453,67
10.000,00
3.000,00
6.000,00
445,17
69,20
126,06
351.861,00
1.200,00
5.064,00
4.473,00
1.740,00
66,00
568,30
791,20
139,65
440.257,13

Plnenie
4.000,00
1.932,48
90,00
5.000,00
14.000,00
25.237,40
4.453,67
10.000,00
3.000,00
6.000,00
445,17
69,20
126,06
351.861,00
1.200,00
5.064,00
4.473,20
1.740,00
66,00
568,30
791,20
139,65
440.257,13

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
45.911,49

Skutočnosť k 31.12.2017
30.000,00

% plnenia
65,34%

a) Tuzemské kapitálové granty a transfery
Obec prijala nasledovné rozpočtované transfery:
Druh transfera
Transfer – územný plán – refundácia nákladov
Transfer – na rekonštrukciu strechy v ZŠ

Rozpočet
15.911,49
30.000,00

Plnenie
0
30.000,00
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SPOLU:

45.911,49

30.000,00

3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
131.256,87

Skutočnosť k 31.12.2017
128.534,97

% plnenia
97,93%

Rozpis finančných operácií:
Druh
Rozpočet
Transfer ZŠ – zostatok FP na prenes. kompeten. r. 2016
7.909,10
Transfer ZŠ – zostatok FP na dopravu r. 2016
12,77
FP z rezervného fondu obce
123.335,00
SPOLU:
131.256,87
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2016 pre ZŠ s MŠ J. M. Hurbana
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.

Plnenie
7.909,10
12,77
120.613,10
128.534,97
boli použité

4) Nerozpočtované príjmy v roku 2017 boli vo výške 22.070,94€.
5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Rozpočet na rok 2017
2.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
11.090,38

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana - príjmy:
Vlastné príjmy
Transfer z obce na originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD
Transfery obci zo ŠR na činnosť ZŠ s MŠ:
Vzdelávacie poukazy
Dopravné (5.064,00€ + 12,77€ z r. 2016)
Fin. prostriedky – príspevok na lyžiarsky zájazd
Fin. prostriedky pre predškolákov
Fin. prostriedky na učebnice
Prenesené kompetencie
Prenesené kompetencie z r. 2016
SPOLU:

11.090,38
163.039,00
4.473,00
5.076,77
1.200,00
1.740,00
66,00
351.861,00
7.909,10
546.455,25

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana nevyčerpala všetky finančné prostriedky na prenesené kompetencie
pre rok 2017 a tiež finančné prostriedky na dopravné na rok 2017. Nevyčerpané finančné
prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 11.694,53€ a nevyčerpané finančné
prostriedky na dopravné vo výške 533,07€ boli poukázané na účet obce 29.12.2017.
Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie a dopravné z roku 2017
s možnosťou dočerpania do 31.3.2018 boli dňa 17.1.2018 poukázané na účet ZŠ s MŠ J. M.
Hurbana.
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Kapitálové príjmy :
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
0
0
0
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2017 rozpočtované žiadne kapitálové príjmy.
Nerozpočtované príjmy :
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Nerozpočtované príjmy v roku 2017 boli vo výške 58.656,16€.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017
870.696,13€

Skutočnosť k 31.12.2017
657.259,91€

% plnenia
75,49%

Skutočnosť k 31.12.2017
498.879,98€

% plnenia
78,76

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
633.382,81€

v tom :
Názov
Riadenie obce, prevádzka
Matrika, Hlásenie pobytu, CO

Miest. rozhlas, Beck. noviny
Voľby VÚC
Požiarna ochrana
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Cestovný ruch
Životné prostredie
Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko, lekáreň
Cintorín, DR,ZPOZ...
Šport, ihriská, CVČ
Kultúra, Hrad,
Vzdelávanie
Sociálne služby
SPOLU:

Rozpočet

Skutočnosť

263.352,30
2.536,85
4160,00
568,30
6.640,00
76.920,05
54.793,13
536,40
23.913,39
16.100,00
10.757,97
10.455,00
11.060,69
109.711,95
25.726,78
16.150,00

220.226,30
2.536,85
3.664,90
568,30
5.853,37
61.535,86
21.089,18
416,40
16.126,93
9.691,13
8.481,84
7.386,98
8.281,31
98.954,70
24872,84
9.193,09

633.382,81

498.879,98

% plnenie
83,62
100,00
88,09
100,00
88,15
80,00
38,49
77,63
67,44
60,19
78,84
70,65
76,98
90,19
96,68
56,92
78,76
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
190.537,32€
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2017
111.603,93€
rozpočet

% plnenia
58,57%
skutočnosť

17.499,00
2.000,00
6.500,00

Automobil SUZUKI
OcÚ – proj. dokumentácia
Kanalizácia – prípr. projekt.
dokumentácia
Chodníky - rekonštrukcia
Územný plán obce
ZŠ s MŠ – prevádzkové stroje
a zariadenia
ZŠ s MŠ - projektová
dokumentácia
ZŠ s MŠ - ZŠ – rekonštr. a
modernizácia
Spolu

% plnenia

17.499,00
0
0

100,00
0

23.800,00
18.911,49

0
2.909,34

0
0
15,38

12.212,40

12.212,40

100

4.300,00

4.299,20

99,98

105.314,43

74.683,99

190.537,32

111.603,93

70,91
58,57

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
46.776,00€

Skutočnosť k 31.12.2017
46.776,00€

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 46.776,00€ na splácanie istiny z prijatých úverov
bolo čerpanie
k 31.12.2017 v sume 46.776,00€:
1.) Muzeálne nádvorie - zostatok úveru k 31.12.2017 je 55.469,64€
2.) Regenerácia centrálnej časti – zostatok úveru k 31.12.2017 je 64.384,01€.
3.) Verejné osvetlenie – rekonštrukcia a modernizácia – zostatok úveru k 31.12.2017 je
38.133,29€.
Nerozpočtované výdavky v roku 2017 boli vo výške 18.626,14€.
Prílohu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2017 tvorí aj čerpanie finančného rozpočtu
2017.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
537.364,87€
545.564,61€
101,53
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
0
0
0
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2017 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.
Nerozpočtované výdavky :
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Nerozpočtované výdavky v roku 2017 boli vo výške 33.929,56€.
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Hospodárenie obce za rok 2017

Skutočnosť
k 31.12.2017
v€

1.246.053,98
1.234.963,60
11.090,38
1.044.444,59
498.879,98
545.564,61
201.609,39
30.000,00
30.000,00
0
111.603,93
111.603,93
0
-81.603,93
120.005,46
-42.227,60
77.777,86
128.534,97
46.776,00
81.758,97
1.404.588,95
1.202.824,52
+201.764,43
-42.227,60
+ 159.536,83

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 :
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku a to na:
- dopravu žiakov vo výške: 533,07 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške:
11.694,53 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ s MŠ J. M. Hurbana
vo výške:
30.000,00€.
Prebytok rozpočtu obce na účely tvorby peňažných fondov zistený podľa § 16 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 159.536,83€.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2017

48.507,06

Prírastky - z prebytku hospodárenia

154.260,81

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- na splátky úverov

a kapitálové výdavky

120.613,10

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

82.154,77

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2017

1.078,58

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

2.185,49

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

1.506,50

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

1.757,57
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2017

KS k 31.12.2017

Majetok spolu

6.207.312,15

5.709.870,30

Neobežný majetok spolu

5.338.920,56

4.873.545,41

2.260,80

5.145,89

5.011.279,76

4.543.019,52

Dlhodobý finančný majetok

325.380,00

325.380,00

Obežný majetok spolu

866.173,86

834.358,40

10.495,47

9.089,47

580.484,77

475.075,38

1614,43

697,51

49.770,16

40.833,04

223.809,03

308.663,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2.217,73

1.966,49

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2017

KS k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

6.207.312,15

5.709.870,30

Vlastné imanie

2.928.371,05

2.536.329,27

2.928.371,05

2.536.329,27

232.472,51

222.356,29

1.400,00

1.680,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

7.921,87

42.227,60

Dlhodobé záväzky

1.451,28

1.757,57

16.922,88

18.704,18

204.776,48

157.986,94

3.046.468,59

2.951.184,74

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto najvýznamnejšie záväzky:
P.
č.
1.
2.
3.

Výška prijatého úveru
Regenerácia centrálnej časti
Muzeálne nádvorie
Verejné osvetlenie

Zostatok
k 31.12.2017
64.384,01
55.469,64
38.133,29

Splatnosť
r. 2021
r. 2021
r.2020

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu

Suma v EUR

1.171.774,77
12.572,34
1.184.347,11
157.986,94

157.986,94
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- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
1.184.347,11

Zostatok istiny k 31.12.2017

157.986,94

0
157.986,94
§ 17 ods.6 písm. a)

13,34%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

1.171.774,77
12.957,34
1.184.347,11
366.737,16
64358,67

431.095,83

46.776,00

3.574,44

50.350,44

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

50.350,44

431.095,83

11,68%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Beckov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Ob.Ú v Novom Meste nad
Váhom ŽO 1582/1993. Predmetom podnikania je vývoz fekálií.
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti r. 2017 – vývoz fekálií
Výnosy:
17.735,57€
Náklady:
16.653,34€
Rozdiel:
+1.082,23€
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
Hrad Beckov, záujmové združenie
právnických osôb
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0

0

309.107,43

309.107,43

0

Rozdiel
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Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

536,25
24,00
71,50

536,25
24,00
71,50

CVČ Nové Mesto nad Váhom
CVČ Piešťany
CVČ Kongregácia Notre Dame

Rozdiel
0
0
0

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Cirkevný zbor ECAV, Beckov

1.000,00

1.000,00

0

OŠK Slovan Beckov – futbalový oddiel

6.300,00

6.300,00

0

OŠK Slovan Beckov - kulturistický odd.

800,00

800,00

0

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov

1.000,00

1.000,00

0

SZOPK

145,00

145,00

0

Dobrovoľný hasičský zbor

650,00

650,00

0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie poskytnuté obcou.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Bežné výdavky:

MV SR

Matrika

1.932,48

1.932,48

0

MV SR

Hlásenie pobytu občanov

445,17

445,17

0

MV SR

Register adries

69,20

69,20

0

MV SR

Skladník CO

90,00

90,00

0

Ob.Ú ŽP TN

Starostlivosť o živ. prostredie

126,06

126,06

0

MK SR

Obnova NKP Hrad Beckov

14.000,00

14.000,00

0
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MK SR

Kaplnka na hrade

10.000,00

10.000,00

0

DPO SR

Hasiči

3.000,00

3.000,00

0

TSK VÚC

Výročie narod. J. M. Hurbana

5.000,00

5.000,00

0

Fond na podporu
umenia
OÚ TN

Výročie narod. J. M. Hurbana

6.000,00

6.000,00

0

Školstvo – príspevok na lyžiarsky

1.200,00

1200,00

0

351.861,00

340.166,47

11.694,53

zájazd

OÚ TN

Školstvo – prenesené komp.

OÚ TN

Školstvo – z r. 2016

7.909,10

7.909,10

0

OÚ TN

Školstvo – doprava

5.064,00

4.530,93

533,07

OÚ TN

Školstvo – doprava z r. 2016

12,77

12,77

0

OÚ TN

Školstvo - VVMŠ

1.740,00

1.740,00

0

OÚ TN

Školstvo –vzdeláv. poukazy

4.473,00

4.473,00

0

OÚ TN

Školstvo - učebnice

66,00

66,00

0

ÚPSVaR

Transfer - Hrad ESF 85%

25.237,40

25.237,40

0

ÚPSVaR

Transfer - Hrad ŠR 15%

4.453,67

4.453,67

0

ÚPSVaR

Hmotná núdza

140,20

140,20

0

ÚPSVaR

Transfer ÚPSVaR - ESF 85%

791,20

791,20

0

ÚPSVaR

Transfer ÚPSVaR- ŠR 15%

139,65

139,65

0

MV SR

Voľby VÚC

568,30

568,30

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Beckov nevykonáva hodnotenie plnenia programov obce, nakoľko na základe uznesenia
č. 110/2015 zostavuje finančný rozpočet.

V Beckove 21. mája 2018
Ing. Ján Križan
starosta obce
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Uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2017. Uzn. č. 347/2018 dňa 29.6.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Beckov za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Uzn. č. 348/2018 dňa 29.6.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 159.536,83€. Uzn. č. 349/2018 dňa 29.6.2018.
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