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0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A JEJ ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA 

 
 

Názov účtovnej jednotky 

 

O B E C  Č E K O V C E  

Sídlo účtovnej jednotky Čekovce 19, 962 41  Bzovík 

IČO 00319791 

Dátum zriadenia  06. 12. 1990 

Spôsob zriadenia zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

a) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

b) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

c)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

Deň zostavenia individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2017 

 

06. 03. 2018 

tel./fax  045/5595211 

e-mail obeccekovce@zvnet.net 

Štatutárny zástupca  

Funkcia 

Milan Gregáň 

starosta obce 

Zástupca starostu obce  

Funkcia  

Stanislav Gajdošík 

poslanec obecného zastupiteľstva 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej 

jednotky z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  
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Poslanci obecného zastupiteľstva Lucia Cibuľová, Stanislav Gajdošík, Branislav 

Gajdošík, Ján Hanes, Miroslav Nôta 

Samostatný odborný referent úradu Mgr. Andrea Piatrovová 

Organizácie bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:  

Materská škola, Čekovce 131 

Školská jedáleň pri materskej škole,  

Čekovce 131 
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČEKOVCE ZA ROK 2017 

 
 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje 

o rozpočtovom hospodárení obce Čekovce za rok 2016 súhrnne spracované do záverečného 

účtu obce.  

  

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 

 
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Čekovce bol rozpočet obce na 

rok 2017. Obec Čekovce v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 bol na rok 2017 

zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový 

rozpočet ako schodkový.   

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schválené rozpočtu na rok 2017. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2016 uznesením č. 

14/13/2016 ods. 2  písm. g).  

Rozpočet bol zmenený tri krát: 

- prvá  zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 09. 06. 2017 uznesením č. 

17/03/2017 ods. 2 písm. j) 

- druhá zmena schválená dňa 30. 09. 2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

2/2017,  

- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 

20/06/2017 ods. 2 písm. e). 
 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2017 v celých € 
 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

rozpočtu  

Plnenie v % 

schválený 

Plnenie v % 

upravený 

Príjmy celkom  

z toho: 

427 950,00 440 208,00 224 659,84 52,50 51,03 

Bežné príjmy 226 950,00 239 043,00 220 738,10 97,26 92,34 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 201 000,00 201 165,00 3 921,74 1,95 1,95 

Výdavky celkom 

z toho: 

427 950,00 440 208,00 222 259,26 51,94 50,49 

Bežné výdavky 175 230,00 199 041,00 198 745,98 113,42 99,85 

Kapitálové výdavky 241 190,00 229 637,00 13 764,11 5,71 5,99 

Finančné výdavky 11 530,00 11 530,00 9 749,17 84,55 84,55 

Rozpočet obce 0,00 0,00 2 400,58   
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2 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017 V € 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

440 208,00 224  659,84 51,03 

 

 Z rozpočtovaných celkových príjmov 440 208,00 €,- bol skutočný príjem k 31. 12. 

2017 v sume 224 659,84 €,-, čo predstavuje 51,03 % plnenie. 

 

2. 1  Bežné príjmy 

 

a) daňové príjmy:  
 

  z toho:  

 EK 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

 Výnos dane z príjmov poukázaný obci Čekovce pre rok 2017 bol prijatý vo výške         

169 635,35 €. Obec Čekovce vo svojom rozpočte pre rok 2017 rozpočtovala 167 170,00 €, čo 

predstavuje plnenie na 101,47 %. 
  

 EK 121 Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 7 786,00,00 bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7 921,17 €, 

čo predstavuje 101,74 %  plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 
% plnenie 

121 001 Daň z pozemkov 4 800,00 4 859,53 101,24 

121 002 Daň zo stavieb 2 931,00 3 007,7 102,62 

121 003 Daň za byty a nebytové priestory 55,00 53,94 98,07 
 

 EK 133 Miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad a daň za psa 

 Z rozpočtovaných 5 310,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 5 480,64 €, 

čo predstavuje 103,21 % plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 
% plnenie 

133 013 Daň za TKO 4 900,00 5 059,14 103,25 

133 013 Daň za psa 370,00 381,50 103,11 

133 012 Daň za uţívanie verejného 

priestranstva 

40,00 40,00 100,00 

  

 Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 016,29 € za nedoplatky z minulých rokov. 

K 31. 12. 2017 obec Čekovce eviduje pohľadávky: 

 daň z nehnuteľnosti                   543,98 € 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

239 043,00 220 738,10 97,26 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

180 266,00 183 037,16 101,54 
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 daň za psa          35,00 € 

 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad            1 225,53  € 

 Daňové príjmy v roku 2017 zaznamenali oproti roku 2016 nárast o 20,38 %.  

 

b) nedaňové príjmy:  

z toho: 

 EK 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva vo výške 34 117,00 € bol skutočný príjem do 

rozpočtu obce k 31. 12. 2017 v sume 13 205,10 €, čo je 38,71 %.  Uvedený príjem 

predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 67,20 €, príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 12 883,40 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 

254,50 €. 

 Obec Čekovce v roku 2017 nevykonávala vlastnú investičnú činnosť a 

ani podnikateľskú činnosť. 
 

 EK 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Z rozpočtovaných príjmov vo výške 11 433,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 

v sume 11 249,43 € čo je 98,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za overovanie, 

SHR, vydanie potvrdenia, stanoviska, správne poplatky vo výške 286,00 €, za pokuty a penále 

za porušenie predpisov vo výške 38,10 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške                    

2 793,03 €, platby za materské školy a školské zariadenia vo výške 1 205,00 € a za stravné vo 

výške 6 927,30 €. 
   

 EK 240 Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek , návratných finančných výpomocí, 

vkladov a áţio 

 Z rozpočtovaných príjmov z úrokov z vkladov v bankách vo výške 30,00 €,- obec 

Čekovce vykázala skutočný príjem k 31. 12. 2017vo výške 15,96 €,- čo predstavovalo 53,20 

% plnenie.  
 

 EK 292 Ostatné príjmy 

 Z rozpočtovaných celkových príjmov vo výške 1 255,00 €,- bol skutočný príjem 

z vyúčtovania preplatku elektriny k 31. 12. 2017 vo výške 1 289,23 €,- čo predstavuje 102,73 

% plnenie. Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 Nedaňové príjmy v roku 2017 zaznamenali oproti roku 2016 pokles o 3,24 %.  

 

c) prijaté granty a transfery:  
 

  

Obec Čekovce v roku 2017 prijala nasledovné granty a transfery: 
 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

UPSVaR   658,56 Rodina a deti, prídavky na dieťa, obec osobitný príjemca 

UPSVaR  191,00 Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

Schválený rozpočet na rok 2017  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

46 835,00 25 759,72 55,00 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

11 942,00 11 941,22 99,99 
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UPSVaR  5 399,52 Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa §50j zákona o službách 

zamestnanosti 
Ministerstvo vnútra SR  664,40 Voľby do VÚC 2017 

Ministerstvo vnútra SR 151,14 Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR 

Ministerstvo vnútra SR 99,60 Register adries  

Ministerstvo vnútra SR 50,00 Odmena skladníka materiálu civilnej ochrany 

MŠVVaŠ SR 1 305,00 Nenormatívne finančné prostriedky pre 5-ročné deti v 

MŠ 

VÚC - BBSK 2 000,00 Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ 

Dobrovoľná poţiarna 

ochrana SR 
1 400,00 Činnosť dobrovoľného požiarneho zboru 

Recyklačný fond 22,00 Recyklačný fond 

SPOLU 11 941,22 

  Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  

Prijaté granty a transfery v roku 2017 zaznamenali oproti roku 2016 pokles o 42,28 %. 

 

2. 2 Kapitálové príjmy 
 

 

 Obec Čekovce na rok 2017 nerozpočtovala kapitálové príjmy a ani k 31. 12. 2017 

nevykázala žiadne kapitálové príjmy. 
 

2. 3 Príjmové finančné operácie 
 

   
 Čerpanie rezervného fondu bolo schválené v rozpočte obce Čekovce na rok 2017 

uznesením č. 14/13/2016 ods. 2 písm. g) z dňa 09. 12. 2016 vo výške 4 000,00 €. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 000,00 €.  Prostriedky rezervného fondu boli použité na 

splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu 8. b. j. .  

 V roku 2017 boli použité:   

 nevyčerpané prostriedky zo školskej jedálne za stravné podľa § 140 zákona č. 

245/2008 Z. z. z predchádzajúceho roka 2016 vo výške 756,29 €, 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 165,45 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 

z. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

201 000,00 3 921,74 1,95 
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3 ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017 
 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

440 208,00 222 259,26 50,49 

 

3. 1  Bežné výdavky  
 

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

199 041,00 198 745,98 99,85 
  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 

 Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  
 

 EK 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške 86 571,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 87 397,86 €, 

tzn., že rozpočet bol čerpaný na 100,96 %. 

 Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavnej kontrolórky obce, zamestnancov 

OcÚ a zamestnancov školstva. 
 

 EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

 Z rozpočtovaných výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31 462,00 

€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 31 412,67 €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 

99,84 %.  
 

 EK 630 Tovary a sluţby 

 Z rozpočtovaných výdavkov na tovary a služby vo výške 77 718,00 € bolo skutočné 

čerpanie k 31. 12. 2017 vo výške 76 748,52  €, čo je 98,75 %. 

 Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.  
 

 EK 640 Beţné transfery 

 Z rozpočtovaných výdavkov 1 290,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 

1 261,96 €, čo predstavuje 97,83 % čerpanie. 

  Medzi bežné transfery obec Čekovce vykázala transfer spoločnej úradovni, transfer na 

činnosť CVČ, členské príspevky, príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života, 

bežný transfer na nemocenské. 
 

 EK 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôţičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

 Z rozpočtovaných 2 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 vo výške 1 924,97 

€ čo predstavuje 96,25 % čerpanie.   

 Z toho na úrok z úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu 8 b. j. vo výške                     

1 856,10 € a na úrok z municipálneho úveru – Eurofondy na návrh územného plánu 68,87 €. 
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3. 2  Kapitálové výdavky  
   

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

229 637,00 13 764,11 5,99 
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  
 

 EK 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na spracovanie územného plánu 480,00 € 

bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 480,00 € , čo predstavuje 100,00% čerpanie 
 

 EK 713 Nákup strojov, prístrojov, zaradení, techniky a náradia 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 752,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 

v sume 3 878,66 € , čo predstavuje 103,38 % čerpanie. Išlo o nákup notebooku, vianočného 

osvetlenia, bojlera na ohrev vody a brány do MŠ. 
 

 EK 716 Prípravná a projektová dokumentácia  

 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 1 800,00 € na projektovú 

dokumentáciu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ a vo výške 7 440,00 na projektovú 

dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD“  bolo skutočne čerpané 

k 31. 12. 2017 v sume 9 240,00 € , čo predstavuje 100,00% čerpanie. 
 

 EK 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 

 V rozpočte na rok 2017 sa rátalo s kapitálovými výdavkami súvisiacimi s projektom 

„Výstavba bytového domu 7bj.“ vo výške 216 000,00 €,   tieto projekt nebol v roku 2017 

zrealizovaný. 
 

 EK 719 Ostatné kapitálové výdavky 

 V rozpočte na rok 2017 sa rátalo s vrátením prostriedkov do ŠR vo výške 165,00 € 

vyplývajúcich zo zúčtovania poskytnutej dotácie na rozšírenie kapacít materskej školy formou 

prístavby z roku 2015, skutočné čerpanie bolo vo výške 165,45 €, čo je 100,27 % plnenie.  

  

3. 3 Výdavkové finančné operácie   
  

Schválený rozpočet na rok 2017 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2017 % plnenia 

11 530,00 9 749,17 84,55 
 

 Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je 

prílohou Záverečného účtu.  

 Vo výdavkových operáciách boli premietnuté splátky úverov zo ŠFRB 

a municipálneho úveru – Eurofondy na návrh územného plánu obce.   

 Z rozpočtovaných 7 700,00 €, bolo skutočné čerpanie na úver ŠFRB k 31. 12. 2017 

v sume 7 831,98 €, čo predstavuje  101,71 % čerpanie. 

 Z rozpočtovaných 1 830,00 € bolo skutočné čerpanie na úver na návrh územného 

plánu obce k 31. 12. 2017 vo výške 1 917,19 € čo predstavuje 104,76 % čerpanie.  

 V rozpočte na rok 2017 sa počítalo so splácaním úveru zo ŠFRB na výstavbu 

bytového domu 7 bj. vo výške 2 000,00 €, tento projekt však nebol v roku 2017 zrealizovaný.  
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4 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31. 12. 2017 v EUR 

               Bežné príjmy 220 738,10 

              Bežné výdavky 198 745,98 

Beţný rozpočet + 21 992,12 

             Kapitálové príjmy 0,00 

             Kapitálové výdavky 13 764,11 

Kapitálový rozpočet - 13 764,11 

Prebytok/schodok  

bežného a kapitálového rozpočtu 

+ 8 228,01 

Vylúčenie z prebytku  1 148,56 

Upravený prebytok/schodok  

bežného a kapitálového rozpočtu 

6 079,45 

           Príjmy z finančných operácií 3 921,74 

          Výdavky z finančných operácií 9 749,17 

Rozdiel finančných operácií - 5 827,43 

PRÍJMY SPOLU  224 659,84 

VÝDAVKY SPOLU 222 259,29 

Hospodárenie obce + 2 400,55 

Vylúčenie z prebytku 1 148,56 

Upravené hospodárenie obce  1 252,02 

 

4. 1 Rozpočtové hospodárenie  
 

 Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 220 738,10 198 745,98 + 21 992,12 

Kapitálový rozpočet 0,00 13 764,11 - 13 764,11 

Rozpočet spolu 220 738,10 212 510,09 + 8 228,01 
 

 Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vznikol obci Čekovce v rozpočtovom roku 2017 

prebytok  rozpočtu vo výške + 8 228,01 €. 

 

4. 2 Rozpočtové hospodárenie so zapojením finančných operácií 
 

  Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 220 738,10 198 745,98 + 21 992,12 

Kapitálový rozpočet 0,00 13 764,11 - 13 764,11 

Rozpočet spolu 220 738,10 212 510,09 + 8 228,01 

Finančné operácie 3 921,74 9 749,17 - 5 827,43 

Rozpočet spolu s FO 224 659,84 222 259,26 + 2 400,58 
 

 Takto zistený výsledok hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je  

prebytok rozpočtu vo výške + 2 400,58 €. 
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4. 3 Účtovný výsledok hospodárenia  
 

 Účtovný hospodársky výsledok sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.  
   

 Predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Beţné 

 účtovné obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 238 882,70 253 619,20 

Náklady – účtovná trieda 5 226 362,91 232 895,14 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  12 519,79 20 724,06 

Splatná daň z príjmov 4,02 3,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 12 515,77 20 721,06 

 
4. 4 Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017 

  

 Prebytok rozpočtu v sume 8 228,01 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p., navrhujeme použiť na: 

 na tvorbu rezervného fondu     2 400,58 € 

 na vysporiadanie finančných operácií     5 827,43 €  
 

 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 z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné 

podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v sume 1 148,56 € 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.  
  

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 

vo výške 1 252,02 €. 

 

5 TVORBA A POUŢITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU 
  
5 . 1 Rezervný fond 
 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.  

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2017  4 439,31 

Prírastky - z prebytku hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok  741,79 

               - ostatné prírastky /úroky/ 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 

- uznesenie č. 14/13/2016 ods. 2 písm. g) z dňa 09.12.2016, 

splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu 8bj 

3000,00 

               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 101,92 

KZ k 31.12.2017 2 079,18 
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  5. 2 Sociálny fond 
 

 Obec v súlade so zákonom 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov tvorí sociálny fond. Tvorbu a použitie sociálneho fondu ďalej upravuje kolektívna 

zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2017 525,57 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    1 641,23       

Úbytky   - stravovanie                     1 943,41 

               - regeneráciu PS                     100,00 

KZ k 31.12.2017 123,39 

 
5. 3 Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni  
 

Názov účtu  Číslo účtu Zostatok k 31. 12. 2017 

Pokladnica -  62,97 

Bežný účet VÚB 5525412/0200 1 731,06 

Rezervný fond VÚB 1132112455/0200 2 079,18 

Sociálny fond VÚB 1222983553/0200 123,39 

Školská jedáleň VÚB 350402539412/0200 1 148,56 

Bežný účet Prima banka 9705211001/5600 16 142,31 

Dotačný účet VÚB 163438856/0200 184,57 

Sporiaci účet VÚB – finančné zábezpeky 3305383755/0200 2 666,85 

SPOLU 24 138,89 

 

 

6 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2017 V € 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k 01. 01. 2017 KZ  k  31. 12. 2017 

Majetok spolu 549 755,77 523 778,65 

Neobeţný majetok spolu 516 701,33 492 968,37 

Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 14 300,00 14 576,00 

             Dlhodobý hmotný majetok 413 933,33 389 924,37 

             Dlhodobý finančný majetok 88 468,00 88 468,00 

Obeţný majetok spolu 32 191,78 29 883,13 

Z toho: Zásoby 180,00 393,90 

            Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

            Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

            Krátkodobé pohľadávky  5 949,55 5 350,34 

            Finančné účty  26 062,23 24 138,89 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  862,66 927,15 
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P A S Í V A 
Názov ZS  k  01. 01. 2017 KZ  k  31. 12. 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 549 755,77 523 778,65 

Vlastné imanie  121 989,45 52 288,29 

Z toho: Oceňovacie rozdiely  2 097,42 2 097,42 

            Fondy 0,00 0,00 

            Výsledok hospodárenia  119 892,03 50 190,87 

Záväzky 180 922,49 166 835,80 

Z toho: Rezervy  700,00 700,00 

            Zúčtovanie medzi subjektami VS 165,45 0,00 

            Dlhodobé záväzky 159 379,44 151 157,85 

           Krátkodobé záväzky 17 017,60 13 235,14 

           Bankové úvery a výpomoci 3 660,00 1 742,81 

Časové rozlíšenie 246 843,83 304 654,56 

 

 

7 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2017 
 

7. 1 Prehľad o záväzkoch podľa doby splatnosti 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 833,76 833,76  

- zamestnancom 5 546,45 5 546,45  

- poisťovniam  3 483,22 3 483,22  

- daňovému úradu 646,38 646,38  

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00  

- bankám 1 742,81 1 742,81  

- štátnym fondom 148 289,50 148 289,50  

- odborovým organizáciám 11,00 11  

- exekučnému úradu 87,16 87,16  

- záväzky zo sociálneho fondu 201,50 201,50  

- nevyfakturované dodávky 2 627,17 2 627,17  

- ostatné záväzky 2 666,85 2 666,85  

Záväzky spolu k 31.12.2017 166 135,80 166 135,80 0,00 

 
 

7. 2 Prehľad o návratných zdrojoch financovania 
 

Číslo 

úverovej 

zmluvy 

Dátum 

podpisu  

Účel 

úveru 

Splatnosť 

úveru - 

rok 

Schválená 

výška 

úveru 

Úro

k 

Ročná 

splátka 

istiny za 

rok 2017 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 

2017 

Zostatok 

k 31. 12. 

2017 

 

605/1087

/2004 

20. 09. 

2004 

Výstavba 

nájomných 

bytov 8 bj. 

2034 243 975,30 1,20

% 

7 831,98 1 856,10 148 289,50 

49/003/ 

16 

08. 11. 

2016 

Návrh 

územného 

plánu obce 

Čekovce 

2018 12 200,00 2,00

% 

1 917,19 68,87 1 742,81 
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7. 3 Posúdenie stavu a vývoja dlhu  

 

    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 Suma v EUR 

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:  199 358,22 
- skutočné bežné príjmy obce  199 358,22 

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016 199 358,22 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:   

- zostatok istiny z bankových úverov 1 742,81 
- 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 148 289,50 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2017 150 032,31 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 148 289,50 
- 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 148 289,50 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 1 742,81 

 
Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné beţné príjmy               

k 31. 12. 2016 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

1 742,81 199 358,22  0,87% 

 

 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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:  199 358,22 
- skutočné bežné príjmy obce  199 358,22 

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2016 199 358,22 
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 5 515,50 
- dotácie zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. prenes. výkonu štát. správy 13 474,15 



ZZáávveerreeččnnýý  úúččeett  oobbccee  ČČeekkoovvccee  zzaa  rrookk  22001177  

 

14 

 

- z rozpočtu VÚC  1000,00 
- účelovo určené peňažné dary  700,00 

Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2016 178 668,57 
Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2016 178 668,57 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
 

- 821005 9 749,17 
- 651002 1 924,97 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 11 674,17 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2017 

Skutočné upravené beţné príjmy 

k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. b) 

11 674,17 178 668,57  6,53 % 

 

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

 

8 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 Obec  nie je  zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká v žiadnej oblasti.   

 

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 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel. 

 

10 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 
 

 V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, 

ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
 

Poskytovateľ  

 

 

      

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov  

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

UPSVaR Rodina a deti , prídavky na 

dieťa, obec osobitný príjemca 
- bežné výdavky 

658,56 658,56 0,00 



ZZáávveerreeččnnýý  úúččeett  oobbccee  ČČeekkoovvccee  zzaa  rrookk  22001177  

 

15 

 

UPSVaR Podpora výchovy 

k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením  
- bežné výdavky 

191,00 136,00 55,00 

UPSVaR Príspevok na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa §50j zákona 

o službách zamestnanosti 
 -bežné výdavky 

5 399,52 5 399,52 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby do VÚC 
-bežné výdavky 

664,40 496,13 168,27 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Hlásenie pobytu občanov SR a 

register obyvateľov SR 

- bežné výdavky 

151,14 151,14 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Odmena skladníka materiálu 

civilnej ochrany 

-bežné výdavky 

50,00 50,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 

- bežné výdavky 

99,60 99,60 0,00 

MŠVVaŠ SR Nenormatívne finančné 

prostriedky pre 5-ročné deti 

MŠ 

- bežné výdavky 

1 305,00 1 305,00 0,00 

SPOLU Beţné a kapitálové výdavky 8 519,22 8 295,95 223,27 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 

 Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a miest 
 

 Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na 

záujmové vzdelávanie detí v Domčeku CVČ Krupina. 
 

 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne pouţitých 

finančných prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Krupina 210,00 210,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 Obec Čekovce v roku 2017 prijala finančnú dotáciu od Banskobystrického 

samosprávneho kraja na základe zmluvy č. 679/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na 

rok 2017 na projekt „Rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škole“ 
 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne pouţitých 

finančných prostriedkov   
Rozdiel  

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

2000,00 2 000,00 0,00 
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f) Ostatné finančné usporiadanie  
 

Obec  Stav k  

01. 01. 2017 
Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Stav  

k 31. 12. 2017 

Spoločný obecný 

úrad  

1 039,30 715,00 1 110,26 644,04 

 

 Obec Čekovce v roku 2017 prijala na základe zmluvy č. 147274 o poskytnutí dotácie 

z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 

51 Občianskeho zákonníka dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, 

na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO 

SR.   
 

Právnická osoba, fyzická osoba 

podnikateľ 

Suma prijatých 

finančných prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

1 400,00 1 400,00 0,00 

 

 Príspevok podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. Z. zákon o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov prijatej na recyklačný fond za vyseparované zložky 

komunálneho odpadu.  

  
Právnická osoba, fyzická osoba 

podnikateľ 

Suma prijatých 

finančných prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Recyklačný fond 22,00 22,00 0,00 

 

11 HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE 
 

 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/13/2016 z dňa 09. 12. 2016 ods. 2 písm. f) 

rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 

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

 

12 NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

OBCE NA ROK 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE: 

 
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

Čekovce 

bez výhrad / s výhradami. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1 252,02 €,- . 
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Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE: 

  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Čekovce za rok 2017 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2017 

 

 

 

V Čekovciach dňa 17. 04. 2018                                                      

  

         

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce        

 

 

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce 

 


