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- 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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením
č. 44/2016.

Obec Kunešov k 31.12.2017 naplnila schválený a upravený rozpočet obce
nasledovne :
ROZPOČET :

Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Bežné príjmy :
122.140,- €
Kapitálové príjmy :
Príjmové fin. operácie :
Bežné výdavky :
109.500,- €
Kapitálové výdavky :
Výdavkové fin. operácie 0

Čerpanie rozpočtu

126.681,77 €

129.900,56 €
3,- €

117.050,78 €
2.500,- €

116.551,10 €
880,- €

1. úprava rozpočtu – úprava voči transferom a dotáciám zo štátneho rozpočtu
v príjmovej časti a následne čerpanie týchto prostriedkov vo výdavkovej časti
rozpočtu.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2017 je
10.413,68 €, povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu je minimálne 10 %,
t.j. 1.041,36 €. Prebytok hospodárenia vo výške 9.372,31 € bude požitý na
kapitálové výdavky.
Účtovný hospodársky výsledok obce je 2.327,76 € je zisk, ktorý bude
preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období.

Rozpočet obce sa plnil a čerpal nasledovne :
Bežné príjmy :
Celkovo sa bežný rozpočet obce v príjmovej časti naplnil na 106,35 %.
Bežné výdavky :
Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 106,43 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu 880 € - projekty a geodetické práce na rozšírenie
miestnych komunikácií.
Bilancia aktív a pasív :
Aktíva obce sa skladajú z :
neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý
hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, finančný majetok v zložení :
Dlhodobý hmotný majetok :
stavby
510.652,50 €
pozemky
584,02 €
dopravné prostriedky
2.000,- €
samostatné hnuteľné veci
7.195,94 €
dlhodobý hm. majetok
15.118,73 €
ostatný dlh. hm. majetok
103,2 €
obstaranie
9.906,05 €
materiál na sklade
574,11 €
Dlhodobý finančný majetok:
vodárenské akcie
44.234,- €
nedaňové pohľadávky
677,70 €
daňové pohľadávky
6,69 €
Finančný majetok :
bankové účty
74.314,34 €
pokladňa
400,07 €
náklady budúcich období
792,28 €
Odpisy majetku
376.344,44,- €
Aktíva spolu :
290.215,19
Pasíva obce sa skladajú z :
Vlastného imania, záväzkov a časového rozlíšenia
vlastné imanie

151.836,12 €

záväzky :
záväzky soc. fond

1.153,33 €

rezervy
dodávatelia
mzdy
mzdové náklady - odvody
mzdové náklady - daň zo mzdy
výnosy budúcich období
Pasíva spolu :

560,- €
2.014,88 €
2.904,04 €
1.432,70 €
313,84 €
130.000,28 €
290.215,19 €

- Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec spĺňa požiadavky zákona č. 583/2004 v platnom znení § 17, t.j. nepresahuje
dlh obce 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma
splátok návratných zdrojov financovania neprekračuje 25% skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú
Podnikateľská činnosť – obci sa údaj netýka
Obec neposkytla dotácie žiadnym príjemcom
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Králika
Berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia obce 2.327,76 € .
Schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
V Kunešove,
Vypracoval :

27.3.2018
A.Balážová

Schválil :

PhDr. Mária Slašťanová

