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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 dňa15.12.2016, uznesením
č. 23/IV/2016
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.3.2017, uznesením č. 26/IV/2017
- druhá zmena schválená dňa 24.5.2017, uznesením č. 28/VII/2017
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2017, uznesením č. 33/VI/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

797 429

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 221 452

795 429
2 000
0

1 054 799
2 000
164 653

797 429

1 221 452

435 159
25 000
72 000
265 270

527 073
136 980
72 000
485 399

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 221 452,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 214 726,79

99,45

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 221 452,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 214 726,79 EUR, čo predstavuje 99,45 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 054 799,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 043 015,42

98,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 054 799,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 043 015,42 EUR, čo predstavuje 98,88 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
431 150,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

425 162,86

98,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 331 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 337 534,31 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 66 921,28 EUR, čo
predstavuje 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 774,47 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 17 770,84 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 375,97 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 867,22 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 944,08 EUR, čo
predstavuje 97,20 % plnenie.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 155,00 EUR, čo
predstavuje 88,85 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 608,19 EUR, čo
predstavuje 70,43 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
135 947,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

121 826,93

89,61

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 80 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 76 353,99 EUR, čo
je 94,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov, obecných nájomných bytov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 254,00 EUR, čo je
90,16 % plnenie.
Príjmy za stočné – z rozpočtovaných 25 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
20 483,78 EUR, čo je 81,94% plnenie.
Príjmy za MŠ a vlastné príjmy ZŠ – z rozpočtovaných 25 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 21 701,47 EUR, čo predstavuje 86,80%.
Ostatné nedaňové príjmy – z rozpočtovaných 2 847,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 033,69 EUR, čo je 36,30 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 281,49

93,76

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 281,49 EUR, čo predstavuje 93,76 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
482 102,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

490 944,14

101,83

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Levice
Ministerstvo vnútra SR
Krajský školský úrad Nitra,ÚPSVaR
Levice
Krajský úrad životného prostredia
Nitra

Suma v EUR
Účel
596,32 - HN – strava, školské potreby MŠ
1 932,48 - prenesený výkon štátnej správy –
matrika
380 662,01 - prevádzka a mzdy ZŠ, HN, strava,
školské potreby
106,06 - starostlivosť o životné prostredie
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Krajský stavebný úrad Nitra
Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Nitre
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad, Levice
Obvodný úrad, odbor CO
ÚPSVaR Levice
Krajský školský úrad Nitra
Implementačná agentúra MPSVaR
ÚPSVaR Levice
Nitriansky samosprávny kraj
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
SR zastúpená Ministerstvom dopravy
a výstavby SR
Nitriansky samosprávny kraj
Slovenská
agentúra
životného
prostredia
Občianske združenie Tekov - Hont
Fond na podporu umenia
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Nitra
Obec Bohunice
Obec Jabloňovce
Obec Pukanec
Obec Pečenice

1 055,55 - úsek stavebného poriadku
49,03 - úsek pozemných komunikácií
374,55 - úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
109,20 - úsek registra adries
105,00 - odmena skladníka CO
1 199,52 - rodinné prídavky, obec ako
náhradný príjemca
1 905,00 - dotácia na MŠ
33 174,25 - Komunitné centrum
21 831,86 - dotácia na prac. miesta
1 700 - III. ročník Bátovského jarmoku
5 000 - materiálno technické vybavenie
DHZO
16 608 - územný plán obce
1 800 -podpora rozvoja cestovného ruchu
v obci Bátovce
4 888,31 - výsadba zelene v obci Bátovce
6 247 - rekonštrukcia sobášnej siene
1 000 - nákup kníh do miestnej knižnice
10 000 - prevencia kriminality, kamerový
systém
100,- - na činnosť CVČ pri ZŠ Bátovce
150,- - na činnosť CVČ pri ZŠ Bátovce
200,- - na činnosť CVČ pri ZŠ Bátovce
150,- - na činnosť CVČ pri ZŠ Bátovce

Prijaté transfery
Z rozpočtovaných prijatých transferov 482 102 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
490 944,14 EUR, čo predstavuje 101,83 % plnenie.
Granty
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2 100,00
Poskytovateľ
Nadácia ZSE
EAST WEST SK, spol.s.r.o.
OZ Bátovčan
Waste transport, a.s.

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 800,00

85,71

Výška daru, grantu
800,100,700,200,-

Účel
- Bátovský jarmok
- Bátovský jarmok
- stoličky do Gazdovského
dvoru
- Jánska vatra, Deň detí

Granty
Z rozpočtovaných prijatých grantov 2 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 800 EUR, čo predstavuje 85,71 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
2000

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

610,50

30,53

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
610,50 EUR, čo predstavuje 30,53 % plnenie.
Kapitálový príjem bol príjmom z predaja pozemkov.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
164 653,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

164 645,99

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 164 653,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 164 645,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 69 542,99 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
4.9.2017, uznesením č. 14M/IV/2017.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté ZŠ na riešenie havarijnej situácie
v sume 45 103 EUR na výmenu rádiatorov a
50 000 EUR na výmenu okien.
4. Nerozpočtované príjmy
Nerozpočtované príjmy za stravné v ŠJ MŠ v sume 6 454,88 EUR nie sú súčasťou rozpočtu.
5. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ Bátovce:
Pre právny subjekt ZŠ Bátovce neboli rozpočtované príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
736 053,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

677 553,00

92,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 736 053,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 677 553,00 EUR, čo predstavuje 92,05 % čerpanie.
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1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
527 073,00

Skutočnosť k 31.12.2017

461 443,38

% čerpania

87,55

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 527 073,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 461 443,38 EUR, čo predstavuje 87,55 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 179 394,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
177 806,10 EUR, čo je 99,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
matriky, materskej školy, zariadenia školského stravovania pri MŠ, zdravotnej sestry,
komunitného centra, údržbára a pracovníka ČOV, iných pomocných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 66520,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
62 954,95 EUR, čo je 94,64 % čerpanie.

Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 230 191,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
173 423,00 EUR, čo je 75,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné
tovary a služby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 29 680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 27 421,11
EUR, čo predstavuje 92,38 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 21 288 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19 838,22
EUR, čo predstavuje 93,18 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Iné všeobecné služby /matrika,REGOB/
Transakcia ver. dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Komunikácie
Nakladanie s odpadmi /kom. odpad/

Rozpočet
177 111,00
8 562,00
21 300,00
205,00
10 040,00
35 320,00
14 400,00
25 150,00

Skutočnosť
147 810,52
9 590,84
20 017,68
216,30
8 708,08
29 148,43
1 608,30
22 866,86

% plnenia
83,46
112,02
93,98
105,51
86,73
82,53
11,17
90,92
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Nakladanie s odpad. vodami /ČOV/
Bývanie a občianska vybavenosť
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Knižnice,ost.kultúrne služby /gazdovský dvor/
Náboženské a iné spol. služby
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie pri MŠ
Sociálne zabezpečenie
Soc. zabezpečenie - Komunitné centrum
Spolu

22 520,00
950,00
21 770,00
8 650,00
9 510,00
3 160,00
14 535,00
1 790,00
77 320,00
21 850,00
15 430,00
700,00
35 400,00
527 073,00

18 726,67
372,66
26 893,06
7 974,11
9 402,04
2 939,74
15 883,97
561,61
69 606,98
20 854,31
13 752,75
196,30
33 183,21
461 443,38

83,16
39,23
123,53
92,19
98,86
93,03
109,28
31,37
90,02
95,44
89,13
28,04
93,74
87,55

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
136 980,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

134 579,51

98,25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 136 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 134 579,51 EUR, čo predstavuje 98,25 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Z rozpočtovaných 15 000 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia kotolne v ZŠ
Z rozpočtovaných 71 500 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
c) Územný plán obce
Z rozpočtovaných 20 800 EUR bolo skutočne vyčerpané
predstavuje 99,81 % čerpanie.
d) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 13 100 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 99,61 % čerpanie.

k 31.12.2017 v sume 14 997,76 EUR,
k 31.12.2017 v sume 71 493,15 EUR,
k 31.12.2017 v sume 20 760 EUR, čo
k 31.12.2017 v sume 13 049,20 EUR,

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
72 000

Skutočnosť k 31.12.2017
74 833,31

% čerpania
103,94

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 72000 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 74 833,31 EUR, čo predstavuje 103,94 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Nerozpočtované výdavky
Nerozpočtované výdavky na nákup potravín – stravné, za ŠJ MŠ Bátovce v sume 6 696,80 EUR
nie sú súčasťou rozpočtu

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky ZŠ Bátovce
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
485 399

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

445 981,79

91,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 485 399 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 445 981,79 EUR, čo predstavuje 91,87 % čerpanie.

k 31.12.2017

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- Základná škola
429 303,68 EUR, skutočnosť 377 125,64 EUR
- Zariadenie záujmového
vzdelávania /ŠKD, CVČ
31 832,47 EUR, skutočnosť 32 012,47 EUR
- Školské stravovanie /ZŠS pri ZŠ/ 24 262,85 EUR, skutočnosť 36 843,68 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky ZŠ Bátovce
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

0

Kapitálové výdavky pre ZŠ Bátovce neboli rozpočtované.

4. Prebytok/schodok rozpočtového 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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 043 015,42
1 043 015,42
0,00

907 425,17
461 443,38
445 981,79
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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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
/vysporiadané s finančnými operáciami/
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+135 590,25
610,50
610,50
0,00

134 579,51
134 579,51
0,00

-133 969,01
1 621,24
0,00
0,00
164 645,99
74833,31

+89 812,68
1 208 271,91
1 116 837,99
+91 433,92
-91 433,92
0,00

Prebytok rozpočtu v sume 1 621,24 EUR 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 621,24 €

Zostatok finančných operácií v sume 91 433,92 EUR bol vysporiadaný podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 95 103,00 EUR znížené o splátky úverov v sume 3 669,08 EUR .

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 beţné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 95 103,00 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 95 103,00 EUR na riešenie havarijných
situácií, 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.
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5. Tvorba a pouţitie 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
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
45,33
9 529,52
0
9 574,85

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,05
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
216,20
1 658,50
1 057,25
817,45

%

Fond opráv a údrţby - prevádzkový
Fond malých opráv a údržby – prevádzkový vznikol na základe rozhodnutia OZ, na úhradu
revízií elektriny, plynových kotlov, hydrantov, komínov a pod. v obecných nájomných bytoch
a bežnú údržbu v spoločných priestoroch bytových domov. Fond malých opráv a údržby je
tvorený vo výške 4,50€/byt.
Fond opráv prevádzkový
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2017

BD č. 1,2
310,49
1 030,09
1 248,22
92,36

BD č. 3,4
416,42
992,44
1 386,57
22,29

BD č. 5,6
317,37
1 036,35
1 353,72
0

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
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Fond opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2017

BD č. 1,2
2 869,52 €
1 877,44 €
0,00 €
4 746,96 €

BD č. 3,4
1 830,02 €
1 877,44 €
0,00 €
3 707,46 €

BD č. 5,6
4 025,29 €
1 877,44 €
0,00 €
5 902,73 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 017 549,59
5 827 366,77

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 080 074,54
5 880 963,36

0,00
5 621 066,56
206 300,21
179 580,53

20 068,00
5 654 595,15
206 300,21
187 311,43

526,95
25 865,70
0,00
29 499,14
123 688,74
0,00
0,00
10 602,29

1 191,37
23 810,66
0,00
28 824,57
133 484,83
0,00
0,00
11 799,75

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 017 549,59
2 950 804,95

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 080 074,54
3 050 017,25

0,00
0,00
2 950 804,95
1 750 028,35

0,00
0,00
3 050 017,25
1 756 312,58

7 679,71
0,00
1 478 798,48
61 164,20
202 385,96
1 316 716,29

9 646,51
0,00
1 434 153,49
64 927,63
247 584,95
1 273 744,71

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Poskytovateľ
úveru

Prima
banka
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
Prima
banka
Prima
banka
Prima
banka

Účel

Výstavba rozhlasu,
splatenie úveru
Obecné nájomné byty
Obecné nájomné byty
Obecné nájomné byty
Obecné nájomné byty
Obecné nájomné byty
Obecné nájomné byty
Refundácia invest.
nákladov za r. 2012 a
2013
Technická vybavenosť
Rekonštrukcia
kotolne ZŠ

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote splatnosti

586,62
11 602,97
7 979,93
1 644,63
0,00
247 584,95
1 417 626,57
33 481,56
1 720 507,23

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

z toho po lehote
splatnosti

586,62
11 602,97
7 979,93
1 644,63
0,00
247 584,95
1 417 626,57
33 481,56
1 720 507,23

Zabezpečenie
úveru

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zostatok
k 31.12.2017

Splatnosť

r. 2018

59 543,58 €

2,60

Zmenka

2 375,58

276 600,00 €
276 600,00 €
276 600,00 €
276 600,00 €
271 990,00 €
271 990,00 €
44 098,38 €

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
Zmenka

225 260,01
225 259,41
237 260,37
237 247,99
246 301,52
246 297,27
27 676,38

r. 2041
r. 2041
r. 2042
r. 2042
r. 2043
r. 2043
r. 2023

160 000,00 €

2,50

Zmenka

149 150,00

r. 2027

69 542,99

1,80

Zmenka

68 382,99

r. 2027

1. Obec Bátovce v roku 2011 uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere č. 23/003/11
poskytnutého na:
 na splatenie vtedy existujúceho úveru, ktorý bol poskytnutý na financovanie 5% spoluúčasti
obce pri projekte Rekonštrukcia historického námestia a priľahlých komunikácií
 financovanie výstavby obecného rozhlasu
 financovanie projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
Dodatkom č. 6 k Zmluve o termínovanom úvere č. 23/003/11 bola predĺžená možnosť
čerpať finančné prostriedky na financovanie projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Úver bol dodatkom splatný do 5 rokov a obec ho začala splácať dňom 27.1.2014.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 2 375,58 €.
2. Obec Bátovce v roku 2011 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/257/2011
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 5 – 8 bytových jednotiek v sume 276 600,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 225 260,01 €.
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3. Obec Bátovce v roku 2011 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/258/2011
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 6 – 8 bytových jednotiek v sume 276 600,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 225 259,41 €.
4. Obec Bátovce v roku 2012 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/254/2012
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 1 – 8 bytových jednotiek v sume 276 600,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 237 260,37 €.
5. Obec Bátovce v roku 2012 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/253/2012
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 2 – 8 bytových jednotiek v sume 276 600,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 237 247,99 €.
6. Obec Bátovce v roku 2013 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/263/2013
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 4 – 8 bytových jednotiek v sume 271 990,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 246 301,52 €.
7. Obec Bátovce v roku 2013 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa
ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 402/259/2013
na výstavbu obecného nájomného bytu č. 3 – 8 bytových jednotiek v sume 271 990,00 €.
Úver je poskytnutý na dobu 30 rokov, s úrokovou sadzbou 1 %.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 246 297,27 €.
8. Obci Bátovce bol na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 23/015/13 poskytnutý úver
na refundáciu investícií obce v roku 2012 a 2013. Úver bol poskytnutý 27.11.2013 a obec ho
začala splácať od 25.7.2014, výška splátok =391,00 €. Splatnosť úveru je do 24.11.2023.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 27 676,38 €.
9. Obci Bátovce bol na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 23/006/15 poskytnutý bankový
úver na kúpu technickej vybavenosti pri obecných nájomných bytoch vo výške 160 000,- €.
Úver bol poskytnutý 3.6.2015, splatnosť úveru je 2.6.2027.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 149 150,00 €
10. V roku 2017 bol obci Bátovce poskytnutý na základe Zmluvy o termínovanom úvere
č. 23/008/17 bankový úver na rekonštrukciu kotolne základnej školy Bátovce vo výške
69 542,99 €. Úver bol poskytnutý 2.10.2017, splatnosť úveru je 24.9.2027.
Zostatok úveru k 31.12.2017 je 68 382,99 €
Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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
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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

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu beţné 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
- 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

995 013,27
12 611,46
1 007 624,73
247 584,95
0,00
0,00
0,00
0,00
1 417 626,57
0,00
0,00
1 665 211,52
1 417 626,57
0,00
0,00
0,00
1 417 626,57
247 584,95

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

247 584,95

1 007 624,73

24,57 %

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

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- účelovo určené peňažné dary
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016
Spolu upravené beţné 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
- 821007
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma v EUR

995 013,27
12 611,46
1 007 624,73
360 048,00
1 800,00
361 848,00
645 776,73

23 184,00
49 939,25
73 123,25
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

73 123,25

645 776,73

11,32 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Bátovce nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 dotácie v súlade so VZN č. 6/2016 o poskytnutí dotácie právnickým
a fyzickým osobám na území - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Spoločný obecný úrad Levice – bežné výdavky
Základná škola Bátovce – bežné výdavky
Klub dôchodcov
Spevácka skupina Bátovčan
Turistický oddiel mládeže Bátovce
Materské centrum Lipovinka
Divadlo Pôtoň
Rímsko – katolícka cirkev
Evanjelický cirkevný AV zbor
Základná škola Bátovce–originálne
kompetencie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 585,60
19 108,05
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
46 036,00

2 585,60
19 108,05
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
46 036,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2016
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Bátovce nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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 usporiadané svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
organizáciám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec /Mesto

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov

Pouţitie

Rozdiel

150 €
150 €
200 €
100 €

150 €
150 €
200 €
100 €

CVČ pri ZŠ Bátovce
CVČ pri ZŠ Bátovce
CVČ pri ZŠ Bátovce
CVČ pri ZŠ Bátovce

0
0
0
0

Obec Jabloňovce
Obec Pečenice
Obec Pukanec
Obec Bohunice

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Podpora
rozvoja
cestovného ruchu v obci
Bátovce
III. ročník Bátovského
jarmoku

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 800,00

1 800,00

0,00

1 700,00

1 700,00

0,00

-4-

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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