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Záverečný účet Obce Šurianky 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. Beţný 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 07.12.2016  uznesením č.14/2016 
a upravovaný rozpočtovými opatreniami kvartálne k 30.3., 30.6., 30.9., a 31.12.2017  
 
Rozpočet obce: 
 

Bežný rozpočet upravený: ( v  Eur ) 

Príjmy 331 987,87 

Výdavky 280 510,91 

Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový + 51 476,96 

 
 
                 

Kapitálový rozpočet upravený: ( v Eur ) 

Príjmy  0 

Výdavky             0 

Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový                         0 

 
 
 

Finančné operácie upravené: ( v Eur ) 

Príjmy 0 

Výdavky 25 658,90 

Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový                -25 658,90 

 
 
 
   
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 
 Rozpočet na r.2017 sa berie ako upravený 

 

Rozpočet na rok 2017. Skutočnosť k 31.12.2017                                                                                                                                                                                      % plnenia 

331 987,87 331 980,36 100 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
206 069,58 206 068,77                   100 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 144000 Eur z výnosu dane z príjmov boli skutočne 
poukázané príjmy k 31.12.2017 vo výške 167 835,28  Eur. Boli z nich kryté výdavky na prevádzku 
OcÚ, MŠ  
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 28 000 Eur bol upravený príjem 27 019,18 Eur a  skutočný príjem k 31.12.2017 
vo výške 27 019,09  EUR, čo je 100 % plnenie. Dane zo stavieb boli  uhradené 4 591,11 EUR.  
Dane z pozemkov boli vo výške 22 427,98. V rozpočtovom roku k 31.12.2017 obec eviduje 
pohľadávku z dani  nehnuteľnosti vo výške   513,41  EUR. 
c) Daň za psa bola vo výške 508  EUR  
d) Daň za uţívanie verejného priestranstva  nie je 
e) Daň za nevýherné hracie prístroje nie je 
f) Daň za predajné automaty nie je 
g) Daň za ubytovanie nie je 
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov nie je 
i) Poplatok z reklamy nie je 
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  10 706,40  EUR 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2017. Skutočnosť k 31.12.2017. % plnenia 
44293,50           44 290,20 99,98 

 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku : Obec nemá príjem z podnikania 

Z rozpočtovaných upravených nedaňových príjmov 44 293,50 Eur bol skutočný príjem z prenájmu 
budov, priestorov  k 31.12.2017 vo výške 44 290,20  , čo je 99,98% plnenie. Ide o príjem 
z prenájmu 15 BJ vo výške 23.399,78 Eur ,    10 BJ vo výške 17.928,50  EUR , príjem z 
prenajatých pozemkov - pôdy vo výške 368,70 Eur  a príjem z prenajatých budov, priestorov a 
objektov vo výške 829,02,- Eur 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 1.764,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške  1.974,20 Eur.  
Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných hracích 
prístrojov, neboli ţiadne príjmy  0  EUR. 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2017. Skutočnosť k 31.12.2017. % plnenia 
49 291,80                 49 290,45               99,98   

 
 



Jedná sa o ostatné poplatky vodné 16.207,10 Eur, stočné 10.729,38 Eur, za ČOV od  Čermany, 
Hruboňovo a PD 16.017,60 Eur, poplatok za MR 295,20 -Eur školné:1.132  z  MŠ Eur, poplatky 
a platby stravné a stravné z Hruboňova 3.871,79,-Eur, cintorínske popl.295,20,-Eur, a poplatky za 
predaj smetných  nádob  za druhotné suroviny 522-Eur, úroky z účtov  55,57 Eur. 
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
 

P.č. Poskytovateľ   Suma Účel  
1. Okresný úrad MV SR   34, - Register adries 
2. REGOP,a RA 198,99 Hlásenie pobytu obč.a register adries 
3. Okresný úrad odbor ŢP 56,35 Ţivotné prostredie 
4. Úrad vlády SR 15.000,- Oprava ciest a MK 
5. Min.financií SR 4.750,- Rekonštrukcia a opr.chodníkov MK 
6. ÚPSVaR Nitra 95,04 Stravné pre deti v HN 
7. Okresný úrad odb.školstva 816,- Príspevok pre MŠ,  
8. Okresný úrad Nitra MV SR 477,56 Dotácia voľby 

9.  Okresný úrad MV SR       110,-  Dotácia refundácia CO 
10. VÚC Nitra  900,- Dotácia na šport 
11. VÚC Nitra 1.800,- Dotácia na cestovný ruch 

12. VÚC Nitra 1.400,- Dotácia na kultúru 

   Spolu: 25.637,94  

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 
4) Kapitálové príjmy a dotácie v Eur:  neboli poskytnuté 

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
0 0 100 % 

 
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : nebolo plnenie ani rozpočet 
Ide o príjem za predaj : - budov                

  
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : plnenie nebolo 
c) Granty a transfery : neboli poskytnuté 
 
V roku 2017 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma Investičná akcia 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
5) Príjmové finančné operácie : v roku 2017  neboli 
 

Rozpočet na rok 2017. Skutočnosť k 31.12.2017. % plnenia 
0 0 100 % 

 
 
 



3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017  (v  eurách) 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

306.169,81 306.135,61                99,99% 
 
 

1) Bežné výdavky : (v celých eurách) 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
280.510.91 280.477,18 99,98 % 

v tom :                                                                                                                            v tis. Sk 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 01  dot. 711,06 710,55 99,98 
Výdavky verejnej správy 01  vlastné 107.446,37 107.436,13 99,99 
Obrana 02  štátny rozpočet 110 110 100 
Ekon.obl. miest.komunik. dot.. 04  21606,35 21.606,35 100 
Miestne komun. 04 - vlastné 9.378,40 9.376,29 99,98 
Ochrana ţivot. Prostr.  05 dot. 0 0 100 
Ochrana ţivotného prostredia  05 vl. 29.330,95 29.330,10 100 
Býv. a obč. vyb. ver.zelen dot. 06 0 0 100 
Bývanie a občianska vybavenosť 06 35.938,38 35.928,83 99,98 
Zdravotníctvo        07 149 148,14 100 
Rekreácia, kultúra 08    vlastné   9.256 9.252,19 99,99 
Rekreácia, kultúra a sport  dot.  08 2.300 2.300 100 
Vzdelávanie školstvo  09  dot. 816,06 816 100 
Vzdelávanie školstvo  09 vlastné 61525,8 61.521,15 99,99 
Sociálne zabezpečenie     10  dot. 95,04 95,04 100 
Sociálne zabezpečenie  10   vlastné 1.847,50 1.846,41 99,98 

Spolu 280.510,91 280.477,18 99,9 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 96 745,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 96.743,29  EUR, 
čo je 100 % čerpanie. Patria sem všetky mzdové prostriedky pracovníkov obce, obecného úradu 
materskej školy, školskej jedálne. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  35.049,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 35.046,75 EUR, 
čo je 99,99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa 
do ZP a SP. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 139.079,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 139.051,19    
EUR čo je   99,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako je energia, 
materiálové výdavky, dopravné, palivá, poistné, rutinná a štandardná údrţba budov, strojov, 
a objektov, odmeny mimopracovného pomeru, všeobecné a ostatné tovary a sluţby. 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 3640,59,- Eur  bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 3640,18  EUR, čo 
predstavuje 99,99 % čerpanie. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  5.996,10 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 vo výške 5.995,77 EUR 
čo je 99,99 %  sú splácané úroky z úveru. 
 
 
 



2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2017. Skutočnosť k 31.12.2017. % plnenia 
0 0 100 

 
v tom : 

                    v Eur 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy                01   100 
Verejný poriadok a bezpečnosť      03   100 
Ekonomická oblasť                         04   100 
Ochrana ţivotného prostredia         05          
Bývanie a občianska vybavenosť   06   100 
Zdravotníctvo                                 07    
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo   08   100 
Vzdelávanie    MŠ                          09    
Vzdelávanie    ŠJ                            09    
Sociálne zabezpečenie                   10    

Spolu   100 
 

a) Výdavky verejnej správy  
Ide o nasledovné investičné akcie :  
                                                 
b) Ekonomická oblasť  
Ide o nasledovné investičné akcie : 
 
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava 
Ide o nasledovné investičné akcie :  
 
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
-  ....................... vo výške  0 
e) Bývanie a občianska vybavenosť  
  

      f) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí 
 
g) Vzdelávanie  
Ide o nasledovné investičné akcie: 
- ............................................................           .......  
- ............................................................           ....... 
h) Rekreácia, kultúra a šport, náboženstvo 
Ide o nasledovné investičné akcie: 

                       
     
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
25 658,90               25.658,43 100 

 
Tieto finančné operácie v sume 25.658  EUR boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov  
zo ŠFRB na bytovky z toho: 15 BJ 14.809,2 Eur  a 10 BJ 10.849,23 Eur  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : neboli žiadne 
       Obec nemá rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou 



 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 je nasledovný: 
 

Rozpočet a skutočné plnenie rozpočtu    

Upravený rozpočet     

Rozpočet Bežný Kapitálový Spolu Fin. operácie Kumulovaný 

Príjmy 331.987,87       0 331.987,87     0  331 987,87 

Výdavky 280.510,91       0 280.510,91 25.658,90 306 169,81 

Spolu 51.476,96       0 51.476,96 -25.658,90  25 818,06 

Skutočnosť k 31. 12. 2017     

Príjmy 331.980,36      0 331 980,36 0 331 980,36 

Výdavky 280.477,18      0 280 477,18 25 658,43 306 135,61 

VH. + - Strata 51 503,18      0 51 503,18 -25 658,43 25 844,75 

Celk.Strata      

 
1. Rozpočtový: prebytok  obce je vo výške  51.503,18  EUR, ktorý vznikol ako rozdiel beţných 
a kapitálových príjmov a beţných a kapitálových výdavkov.  
  
Prebytok rozpočtu za rok 2017 vo výške 51.503,18  EUR navrhujeme pouţiť nasledovne : 

-  tvorba rezervného fondu 10% z prebytku (5 151,-Eur + 46 352,18 na kapit.príjmy)                                      
 
2. Celkový – kumulovaný: zostatok vo výške 25 844,75  EUR, ktorý vznikol ako rozdiel 
celkových príjmov a celkových výdavkov, teda včítane finančných operácií, sa nachádza 
v zostatkoch na bankových účtoch.  
                         
3. Účtovný: ako rozdiel  výnosov a nákladov triedy 6 – Výnosy a triedy 5 – Náklady,  
je zisk ( +) resp. strata (-)  vo výške – 36.954,04 EUR.   
 
Návrh na vysporiadanie: prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov  
 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného 
rozpočtového roka. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 28 174,24 

Prírastky - z prebytku hospodárenia z r.2016 1.957,-  

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : uzn. OZ č.  

             - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2017 30 131,24 



Sociálny fond 
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 142,40 

Prírastky - povinný prídel -   1  %                    846,05 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                      

              - regeneráciu PS, dopravu ,dopravné              

              - ostatné úbytky                                                                         750 

KZ k 31.12.2017 238,45 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
                     zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 
                     štátnemu rozpočtu 

štátnym fondom 
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

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 zaloţeným 
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 zaloţeným PO  
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:    -viď tabuľka 
 

Poskytovateľ  
 
 
    

        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2017 

 

- 3 - 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2017 

 

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

OÚ Nitra REGOP                           BV       198,99 198,99 - 

OU Nitra Ţivot.prostredie               BV  56,35 56,35  

OU Nitra Školstvo                           BV 816,00 816,00  

ÚPSVR NR Hmotná núdza                  BV 95,04 95,04  

OU MV SR Register adries                 BV 34,00 34,00  

OU Nitra Voľby                               BV 477,56 477,56  

Úrad vlády Oprava ciest a MK           BV 15000,00 15000,00  

MF SR Rekonštrukcia a oprava 
chodníkov MK                 BV 

4750,00 4750,00  

OU MV NR  CO 110,00 110,00  

VÚC Nitra Dotácia na šport 900,00 900,00  

VÚC Nitra Dotácia na cestovný ruch 1800,00 1800,00  

VUC Nitra Dotácia na kultúru 1400,00 1400,00  

 Spolu 
25637,94 25637,94 

 



 
C. Obec v roku 2017 neuzatvorila  ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
D. Obec v roku 2017 neposkytla dotácie.  

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

Názov ZS k 1.1.2017 KS k 31.12.2017 

Neobež. majetok spolu, z toho  2554403,61 2581741,11 

Dlhodobý nehmotný majetok 7573 5629 

Dlhodobý hmotný majetok 2443676,09 2475243,16 

Dlhodobý finančný majetok 103154,52 100868,95 

Obežný majetok spolu, z toho 90 835,39 92403,48 

Zásoby 61,95 0 

Pohľadávky krátkodobé 20 937,43 21397,98 

Finančný majetok -účty 69836,01 71005,50 

Posk. návr. fin. výpomoci dlh.                         0                         0 

Posk. návr. fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie spolu: 642,82 202,85 

Náklady budúcich období 642,82 202,85 

SPOLU majetok 2645881,82 2674347,44 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Vl. zdroje krytia majetku, z toho: 745916,88 174937,01 

Nevysporiadaný HV z min. rokov 669772,74 211891,05 

Výsledok hospodárenia 745916,88 174937,01 

Záväzky, z toho: 610 830,61 565449,97 

Dlhodobé záväzky 591 134,36 539939,21 

Krátkodobé záväzky 18 896,25 24710,76 

Zúčtov.medzi subj.verejnej správy. 0 0 

Rezervy 800 800 

Časové rozlíšenie spolu: 1289134,33 1933960,46 

Výnosy budúcich období 1289134,33 1933960,46 

SPOLU vlastné imanie a záv. 2645881,82 2.674347,44 

 
 
 
 



8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 
 

voči ŠFRB :                                  519.499,81 Eur                 
voči dodávateľom                                   12.862,11 Eur 
voči orgánom SP a ZP                               3.876,71 Eur 
voči daňovému úradu                                1.025,08 Eur 
voči zamestnancom                              6.610,17 Eur 
voči ostatným veriteľom  zábezpeky        20.200,95 Eur                   - 
 

Obec má uzatvorený dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu dvoch obecných bytoviek.  
Splátky úveru sa vykonávajú v, pravidelných mesačných intervaloch zo samostatných účtov 
vedených v Prima banke Nitra. 
P.
č. 

Výška prijatého 
úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok úveru 
k 31.12.2017 

Mesačná 
splátka 
 

1. 461.594,64 1% LV 360 281.280,54 1.527,48 
2. 345.216,76 1,2% LV 360 238.219,27 1.110,37 

 

 
Záverečný účet obce Šurianky za rok 2017  bol prerokovaný a schválený  na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 15.08.2018 
Záverečný účet  zverejnený na vývesnej tabuli obce a na web stránke na dobu 15 dní 
Od 12.06.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu ekonómky. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu obce Šurianky za rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo  doporučuje  schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie 
obce Šurianky  za rok 2017 bez výhrad. 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 09/2018  zo dňa 15.08.2018. 
 
 
Starosta obce 
Viliam Búcora               
 
 
Vypracovala : Viera Plaštiaková 

 
 

V Šuriankach  dňa 11.06.2018 
 
 
 

 
 


