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Záverečný účet obce za rok 2017 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2017  

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  12.12.2016 uznesením číslo     

8/7/2016. 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá zmena   vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2/2017 starostom obce dňa  

20.2.2017 

- druhá zmena schválená dňa 9.3.2017 uznesením č. 10/1/2017 b), rozp. opatr. č. 2/3/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 22.6.2017 uznesením č.  6/4/2017 rozp. opatr. č. 3/6/2017 

- štvrtá zmena schválená dňa 25.8.2017 uznesením č.  5/5/2017 rozp. opatr. č. 4/8/2017 

- piata zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/8/2017 starostom obce dňa 

28.8.2017 

- šiesta zmena  schválená dňa 23.10.2017 uznesením č. 7/6/2017  rozp. opatr.č. 6/10/2017 

- siedma zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 5/7/2017 rozp. opatr. č. 

7/12/2017 

    

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

v € 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene v € 

Príjmy celkom 515.990,-  705.215,- 

z toho :   

Bežné príjmy 515.990,- 577.433,- 

Kapitálové príjmy             0 103.321,- 

Finančné príjmy                    0 24.461,- 

Výdavky celkom 515.990,- 705.215,- 

z toho :   

Bežné výdavky 436.050,- 545.361,- 

Kapitálové výdavky 79.940,- 159.854,- 

Finančné výdavky             0             0 

Rozpočtové hospodárenie obce             0             0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

705.215,- 663.607,34 94,10 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 705.215,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 663.607,34  EUR, čo predstavuje plnenie na 94,10 %.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

577.433,- 584.146,30 101,16 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 577.433,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

584.146,30 EUR, čo predstavuje  101,16  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

331.627,- 340.684,11 102,73 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 305.543,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 311.524,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,96 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 14.770,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15.991,51 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 108,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.156,83 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5.763,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 70,91 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15.723,96 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

267,55 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 207,19  

EUR. 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 556,10 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 92,68 %.  K 31.12.2017 evidujeme nedoplatok vo výške 13,40 EUR.  

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

Aj keď tento príjem nebol rozpočtovaný, v roku 2017 sme prijali daň  vo výške 66,- EUR. 

Avšak k 31.12.2017 evidujeme ešte nedoplatok vo výške 264,- EUR.  
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Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 714,- EUR bol skutočný príjem vo výške 713,60 EUR, čo predstavuje 100% 

plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11.832,79 EUR, čo 

predstavuje 118,32 % plnenie. Ku koncu roka máme evidované nedoplatky v sume 4.280,10 

EUR. Veľkú časť týchto nedoplatkov tvoria občania bývajúci v rómskej osade. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

25.161,- 28.308,77 112,55 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5.984,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.837,93 EUR, čo je 

114,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých priestorov a inventáru. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2.022,50 EUR, čo je 

202,25 % plnenie. Sú to správne poplatky za uzavretie sobáša, za stavebnú činnosť, overovanie 

podpisov a lístín a vydanie potvrdení.  

Administratívne poplatky – poplatky za porušenie predpisov 

Z rozpočtovaných 200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 65,08 EUR, čo je 

plnenie na 32,54 %. 

 

Iné poplatky a platby – za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

Z rozpočtovaných 15.300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14.459,63 EUR, 

čo je plnenie na 94,51 %. Sú to poplatky za MR a užívanie VP, za smetné nádoby, za spotrebu 

elektrickej energie  a údržbu vodovodu,  zneškodnenie odpadových vôd, za STA, cintorínske 

poplatky a ostatné poplatky.   

Iné poplatky a platby – poplatky za MŠ a ŠKD 

Z rozpočtovaných 2.000,- EUR bol skutočný príjem vo výške 2.127,50 EUR, čo je 106,37 %. 

Sú to poplatky na hmotné zabezpečenie MŠ a poplatky za ŠKD. 

 

Úroky z účtov finančného hospodárenia 

Z rozpočtovaných 50,- EUR bol skutočný príjem vo výške 50,68 EUR, čo je plnenie na  

100 %. 

Iné nedaňové príjmy:  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 627,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2.745,45 EUR, čo predstavuje 437,87 % plnenie.  

Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z dobropisov za plyn a el.energiu a  z vratiek  zo zúčtovania 

zdravotného poistenia. 
 

c) prijaté granty a transfery 
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Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v  € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

220.645,- 215.153,42 97,51 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 220.645,- EUR bol skutočný príjem vo výške 

215.153,42 EUR, čo predstavuje 97,51 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 

7.793,72 Rodinné prídavky a sociálne dávky /osobitný 

príjemca/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 

8.504,-  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 

1.454,95 Dotácia na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením  

Ministerstvo vnútra SR 37,50 Na zabezpečenie  starostlivosti o vojnové hroby 

Ministerstvo vnútra SR 567,16 Na konanie volieb do VUC 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 

3.220,24 Na podporu zamestnanosti 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 159.489,- Normatívne finančné prostriedky 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 1.958,- Na vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 4.680,- Na skvalitnenie podmienok na výchovu 

a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 1.197,- Na financovanie aktivít súv. s výchovou 

a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred 

plnením povinnej šk. dochádzky 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 47,- Na učebnice 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva  9.224,- Na asistenta učiteľa 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,- Na zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenia DHZO  

Ministerstvo vnútra SR   3.068,31   Na matričnú činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 371,58 Na evidenciu obyvateľstva 

Ministerstvo vnútra SR 37,20    Na register adries 

Ministersvo ŽP SR 5.491,- Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného 

odpadu v obci Fričovce 

Prešovský samosprávny kraj 1.000,- Bartolomejský deň 2017 

Ministerstvo vnútra SR 105,22 Dotácia na starostlivosť o ŽP 

Ministersvo vnútra SR – Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity 

3.727,54 Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej 

práce a terénnej práce 

Komunálna poisťovňa a.s. 130,- Propagácia poisťovne na kultúrno-spoločenskom 

podujatí Bartolomejský deň 2017 

Michstav s.r.o. Široké 50,- Sponzorský dar na Bartolomejský deň 2017 
 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich úče 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% plnenia 

103.321,- 55.000,- 50,23 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 103.321,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 55.000,- EUR, čo predstavuje 53,23 % plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva 50.000,- Rekonštrukcia fasády  a izolácie  

základov budovy ZŠ 

MV SR – Okresný úrad Prešov   5.000,- Zvýšenie bezpečnosti a ochrany 

majetku v obci Fričovce 

 

V roku 2017 nám bola schválená dotácia na Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v obci    

Fričovce v celkovej výške 5.000,- EUR. Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške 4.899,70 EUR.  

Nevyčerpané prostriedky vo výške 100,30 EUR sme v roku 2018 vrátili do štátneho rozpočtu.  

Túto dotáciu sme čerpali na zavedenie kamerového systému v obci Fričovce.  

 

Dotáciu vo výške 50.000,-  EUR  nám poskytol Okresný úrad Prešov – odbor školstva na 

rekonštrukciu fasády a izolácie základov budovy ZŠ – riešenie havarijnej situácie.    

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v €  

Skutočnosť k  31.12.2017 

v € 

% plnenia 

24.461,- 24.461,04 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 24.461,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 24.461,04 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

V roku 2017 boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka 

a to:    - na prenesené kompetencie ZŠ                  -      23.723,30 EUR   

     - na 5. ročné deti v MŠ                               -             79,19 EUR   

     - na asistenta učiteľa                                   -           658,55 EUR 

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie ZŠ a na 5. ročné deti v MŠ boli použité 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli v roku 

2018 vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu ich nevyčerpania.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť k  31.12.2017 

v € 

% čerpania 

705.215,- 635.796,82 90,16 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 705.215,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 635.796,82 EUR, čo predstavuje   90,16 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť k  31.12.2017 

v € 

% čerpania 

545.361,- 502.496,35                       92,14 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 545.361,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 502.496,35 EUR, čo predstavuje 92,14 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových kapitol bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 211.256,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 

201.028,02 EUR, čo je 95,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

matriky, aktivačných pracovníkov, pracovníkov základnej školy, materskej školy, školskej 

jedálne, školského klubu detí, asistentky učiteľa a pracovníkov terénnej sociálnej práce. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 75.380,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

72.275,94 EUR, čo je 95,31 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 238.515,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

209.761,33 EUR, čo je 87,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

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

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 20.210,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

19.431,06 EUR, čo predstavuje 96,15 % čerpanie. 
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene v € 

Skutočnosť  k 31.12.2017 

v € 

% čerpania 

159.854,- 133.300,47                      83,39       

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 159.854,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 133.300,47 EUR, čo predstavuje  83,39 % čerpanie.  

 

K položkám  kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných 700,-  EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.  

b) Zníženie energetickej náročnosti budovy č. 64 

Z rozpočtovaných 2.500,- EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.  

c) Rekonštrukcia budovy OcÚ 

Z rozpočtovaných 1.800,- EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.  

d) PD na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

Z rozpočtovaných 750,- EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2017  750,- EUR, čo je 100 % plnenie.  

e) Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v obci 

Z rozpočtovaných 6.250,- EUR boli k 31.12.2017 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 

5.879,64 EUR, čo je 94,07 % plnenie. 

f) Nákup autobusových zastávok 

Z rozpočtovaných 5.300,- EUR boli čerpané finančné prostriedky k 31.12.2017 vo výške 

4.995,- EUR. 

g) Výstavba chodníka od č. 106 -241 

Z rozpočtovaných 11.120,- EUR boli k 31.12.2017 čerpané finančné prostriedky vo výške 

11.028,92 EUR, čo predstavuje 99,18 % plnenie.  

h) Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce 

Z rozpočtovaných 28.114,- EUR boli k 31.12.2017  vyčerpaných 26.377,- EUR čo predstavuje 

93,82 % plnenie.  

i) Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce 

Z rozpočtovaných 16.930,- EUR boli k 31.12.2017 čerpané finančné prostriedky vo výške  

12.423,18 EUR čo predstavuje 73,38 % plnenie.  

j) Na výstavbu ČOV a kanalizácie 

Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bolo k 31.12.2017 čerpaných 11.322,30 EUR čo predstavuje 

113,22 % plnenie.  

k) PD na rybník 

Z rozpočtovaných 400,- EUR boli k 31.12.2017 čerpané fin. prostriedky vo výške 380,- EUR, 

čo predstavuje 95 % plnenie.  

l) Výstavba IBV Výhon 

Z rozpočtovaných 4.750,- EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.  

m) Výstavba vodovodu 

Z rozpočtovaných 9.440,- EUR neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.  

n) PD na studňu v rómskej osade 

Z rozpočtovaných 800,- EUR boli čerpané finančné prostriedky vo výške 180,- EUR čo je 

plnenie na 22,50 %. 
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o) PD na materskú školu 

Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bolo k 31.12.2017 čerpaných 9.780,- EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97,80 %. 

p) Rekonštrukcia fasády a izolácie základov budovy ZŠ  

Z rozpočtovaných 51.000,- EUR boli čerpané finančné prostriedky vo výške 50.184,43 EUR 

čo je 98,40 % plnenie.     

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 584.146,30 

Bežné výdavky spolu 502.496,35 

Bežný rozpočet   81.649,95 

Kapitálové  príjmy spolu 55.000,- 

Kapitálové  výdavky spolu 133.300,47 

Kapitálový rozpočet                        -78.300,47 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu     3.349,48 

Vylúčenie z prebytku                          32.916,59 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                        -29.567,11 

Príjmové finančné operácie      24.461,04 

Výdavkové finančné operácie 0 

Rozdiel finančných operácií     24.461,04 
PRÍJMY SPOLU                        663.607,34 

VÝDAVKY SPOLU                      635.796,82 

Hospodárenie obce     27.810,52 
Vylúčenie z prebytku  32.916,59 

Upravené hospodárenie obce  -5.106,07 
 

Prebytok rozpočtu v sume 3.349,48 EUR bol 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.  

  

Vysvetlivka k úprave výsledku rozpočtu /vylúčenie z prebytku/        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  32.916,59 EUR, a to na :  

- dotácia na  prenesený výkon v oblasti školstva – ZŠ  v sume   31.414,12  EUR 

- dotácia na  sociálne znevýhodnené prostredie             v sume     1.402,17  EUR 

b)   nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky a to na: 

- dotácia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku    v sume        100,30 EUR 

Takto upravený výsledok hospodárenia je schodok vo výške 29.567,11 €. 
 

Tento schodok bol čiastočne vykrytý cez finančné operácie z nepoužitých prostriedkov ZŠ 

z roku 2016 vo výške 24.461,04 €. 
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Rozdiel schodku vo výške 5.106,07 € bol vykrytý z rezervného fondu. 

 

 

5.  Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

 

Rezervný fond 

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

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 115.029,21 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                           23.773,57 

 

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

0 

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2017 138.802,78 

 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017      591,53 

Prírastky - povinný prídel -    1,5 %                      2.738,72 

Úbytky   - stravovanie                           365,10 

               - regeneráciu PS, dopravu                    442,05 

               - ostatné úbytky                                                  1.955,39 

KZ k 31.12.2017      567,71 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

11 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 3.053.614,38 3.125.579,36 

Neobežný majetok spolu 2.837.627,74 2.901.219,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok      13.335,55 11.967,79 
Dlhodobý hmotný majetok 2.604.806,72 2.669.766,58 
Dlhodobý finančný majetok   219.485,47 219.485,47 

Obežný majetok spolu   213.849,32 222.231,94 
z toho :   

Zásoby       1.785,22 6.781,93 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky        13.332,65 13.883,34 
Finančné účty       198.731,45 201.566,67 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie         2.137,32 2.127,58 

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 3.053.614,38 3.125.579,36 

Vlastné imanie     987.271,83 1.068.681,27 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia     987.271,83 1.068.681,27 

Záväzky    205.755,83 216.649,33 
z toho :   
Rezervy          550,- 0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS       24.461,04 32.916,59 
Dlhodobé záväzky            866,16 154.785,29 
Krátkodobé záväzky     179.878,63 28.947,45 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 1.860.586,72 1.840.248,76 
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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 5.759,- 5.759,- 0 

- zamestnancom 12.062,07 12.062,07 0 

- poisťovniam  9.073,07 9.073,07 0 

- daňovému úradu 1.632,64 1.632,64 0 

- štátnemu rozpočtu 32.916,59 32.916,59 0 

- bankám 0 0 0 

- štátnym fondom 0 0 0 

- ostatné záväzky 153.774,08 153.774,08 0 

Záväzky spolu k 31.12.2016 206.761,90 206.761,90 0 

 

Obec má záväzky /ostatné záväzky/ voči Združeniu obcí  Fričovce, Široké, Šindliar 

a Lipovce, ktoré vynaložili finančné prostriedky na výstavbu ČOV a kanalizácie týchto 

obcí. 

 

Obec nevyčerpala všetky finančné prostriedky /voči štátnemu rozpočtu/, ktoré prijala ako 

dotácie na školstvo a na zvýšenie bezpečnosti a ochrany  majetku. Dotácia na zvýšenie 

bezpečnosti a ochrany majetku v sume 100,30 EUR bola vrátená do štátneho rozpočtu 

a zvyšné dotácie by mali byť do 31.3.2018 vyčerpané.  

 

 

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 neposkytla žiadne dotácie v súlade s VZN o dotáciách. 

 

 

9. 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadenú a založenú žiadnu právnickú osobu. 

 

b)     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 ) 

 

 

 

MV SR Na financovanie volieb – bežné 

výdavky 

567,16 567,16 0 

UPSVaR Na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného soc. 

vylúčením – bežné výdavky 

8.504,- 8.504,- 0 

UPSVaR Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného soc. Vylúčením – bežné 

výdavky 

1.454,95 1.454,95 0 

UPSVaR Náhradný príjemca – rodinné 

prídavky a sociálna dávka – bežné 

výdavky 

7.793,72 7.793,72 0 

UPSVaR Na podporu zamestnanosti –bežné 

výdavky 

3.220,24 3.220,24 0 

OÚ –odbor 

školstva 

Normatívne finančné prostriedky  

- bežné výdavky 

159.489,- 128.074,88 31.414,12 

OÚ –odbor 

školstva 

Na vzdelávacie poukazy –bežné 

výdavky 

- bežné výdavky 

1.958,- 1.958,- 0 

OÚ –odbor 

školstva 

Na skvalitnenie podmienok na 

výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

SZP  

- bežné výdavky 

4.680,- 3.277,83 1.402,17 

OÚ –odbor 

školstva 

Na financovanie aktivít súv. 

s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré 

majú jeden rok pred plnením 

povinnej šk. dochádzky 

- bežné výdavky 

1.197,- 1.197,- 0 

OÚ – odbor 

školstva 

Na asistenta učiteľa 9.224,- 9.224,- 0 

OÚ – odbor 

školstva 

Na učebnice 47,- 47,- 0 



 
 

14 

MV SR Na matričnú činnosť – bežné 

výdavky 

3.068,31 3.068,31 0 

MV SR Na evidenciu obyvateľstva – bežné 

výdavky 

371,58 371,58 0 

MV SR  Na register adries – bežné výdavky         37,20 37,20 0 

MV SR  Na vojnové hroby – bežné výdavky 37,50 37,50 0 

Dobrovoľná 

požiarna 

ochrana SR 

Na zabezpečenie materiálno-tech. 

vybavenia  DHZO 

3.000,- 2.849,46 150,54 

MV SR Na starostlivosť o ŽP – bežné 

výdavky 

105,22 105,22 0 

MV SR Na zabezpečenie realizovania 

terénnej sociálnej práce a terénnej 

práce 

3.727,54 3.727,54 0 

OÚ – odbor 

školstva 

Na rekonštrukciu fasády  a izolácie  

základov budovy ZŠ – kapitálové 

výdavky 

50.000,- 50.000,- 0 

MV SR  Na zvýšenie bezpečnosti a ochrany 

majetku v obci Fričovce – kapitálové 

výdavky 

     5.000,- 4.899,70 100,30 

MŽP SR Zavedenie zberu biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu 

v obci Fričovce – bežné výdavky 

      5.491,- 5.491,- 0 

 

 

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 nemala poskytnuté žiadne finančné prostriedky z inej obce.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Prešovský samosprávny kraj         1.000,-            1.000,-                 0 
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10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2017. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje financovanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 

2017 vo výške  5.106,07 EUR z rezervného fondu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


