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1. Identifikačné údaje
Názov: Obec Lehota
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Lehota, 951 36 Lehota 16
IČO: 00308153
DIČ: 2021102831
IBAN: SK79 560 0000 0008 0093 3001
Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Postavenie obce
Obec Lehota je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré
majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a
všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.

Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zák. č.
562/2003 a zák. 561/2004 Z. z. a podľa opatrenia MF SR č. 1407/2003-92 v znení opatrenia MF SR č.
1487/2004-74 a opatrenia MF SR č. 10717/2004-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania pre obce účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a vlastnej účtovnej osnovy.
Účtovnícky program dodala firma: KEO Veľký Krtíš.

2. 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.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného
kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a
výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového
rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov a príjmy
z podielových daní zo štátneho rozpočtu.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového
rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,
výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií
v školstva. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky. Súčasťou rozpočtu obce
sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.
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 14.12.2016, uznesením č. 159/2016. OZ
na svojom riadnom zasadnutí.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 01/2017 na svojom riadnom zasadnutí OZ dňa 13.
decembra 2017, uznesením č. 240/2017.

3

Schválený
rozpočet 2017

Rozpočet 2 0 1 7

Upravený
rozpočet 2017

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

1 116 244
204 400

Rozpočtové príjmy spolu

1 320 644

1 474 820

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky
spolu

1 116 244
196 600
7 800

1 247 420
211 600
7 800

1 320 644

1 466 820

Rozpočet celkom

1 254 805
15 000
205 015

-

-

0

8 000

3. Záverečný účet obce za rok 2017
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce za rok
2017.
Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad
o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie
sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

A. Príjmy
Bežný rozpočet
Daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
723 961,94 €

Skutočnosť k 31.12.2017
726 068,11 €

% plnenia
100,29

Podielové dane z príjmov fyzických a právnických osôb - skutočne bolo poukázaných z daňového
úradu 643 101,94 €. Táto suma zahŕňa financovanie materskej školy a zariadenia školského
stravovania, školského klubu detí v Lehote, kapitálové výdavky na ZŠ a CVČ.
Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov je rozpočet 36 760,00 €.
Zinkasované je 37 355,67 €.
Daň za psov je rozpočet 1 600 €. Skutočne je zinkasované 1 679,08 €.
Daň za používanie verejných priestranstiev je rozpočet 1 500 €, zinkasované je 1 747,56 €.
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozpočet 41 000 €, zinkasované je 42 183,94
€.
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Nedaňové príjmy, príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:
Rozpočet na rok 2017
33 437 €

Skutočnosť k 31.12.2017
31 665,18 €

% plnenia
94,70

Príjmy z vlastníctva majetku:
Z prenajatých pozemkov – rozpočet je 2 088 €, zinkasovalo sa 1 303,96 € (potraviny Krajinčák,
second hand Belúchová, unimobunka Adámek).
Z prenajatých budov, priestorov, objektov – rozpočet je 31 349 € a zinkasovalo sa 30 361,22 € (TJ
garáž Harvan, lekáreň, ZS, sála KD, 15Bj, poľovnícke združenie, OŠK sála, prenájom priestorov MŠ –
ovocie a šťava, Telekom prenájom priestorov v kotolni, Telekom ZŠ strecha zosilovač, Multifunkčné
ihrisko).

Nedaňové príjmy, administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Rozpočet na rok 2017
114 258 €

Skutočnosť k 31.12.2017
120 135,71 €

% plnenia
105,14

Administratívne poplatky:
Správne poplatky boli zinkasované vo výške 4 412,75 €, rozpočet bol 4 540. Poplatky sú za
overovanie podpisov a listín, za vydanie stavebných, kolaudačných rozhodnutí, drobná stavba... .
Pokuty a penále a iné sankcie:
Za porušenie predpisov bolo zinkasovaných 30 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:
Rozpočet je 101 318 €, zinkasované bolo 110 028,40 €, v tom sú zahrnuté príjmy vodné od občanov
(74 017,06 €), za vyhlásenie v miestnom rozhlase (541 €), za kopírovacie práce (58,90 €), MĽK
členské príspevky (50 €), vrecia TKO plastové (100,50 €), za rybárske lístky (156 €), cintorínske
poplatky (4 546,51 €), kúrenie COOP Jednota (2 304,90 €), lekáreň elektrina (281,24 €), pošta 25%
nákladov (2 190,08 €), ZS prevádzkové náklady (2 250 €), zálohové platby za plyn od nájomníkov
v 15Bj (3 994,44 €), 15Bj vývoz žumpy od nájomníkov zinkasované (2 803,90 €), poplatok za
prenájom vodomeru (8 059,50 €), za smetné nádoby (295,20 €), známka pre psa (52 €), rozúčtovanie
plynu f. TECHNOSPOL (238,53 €), prevádzkové náklady ZŠ na stravovanie (1 941,60 €), uloženie
stavebný odpad (50 €), poplatky za MŠ (4 022 €) a ŠKD (690 €) - poukázané základnej škole Lehota
a Materskej škole na výchovno-vzdelávací proces.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby: Poplatok za znečistenie ovzdušia sa
zinkasoval vo výške 365 €.
Ostatné príjmy: boli zinkasované vo výške 5 299,56 €, kde je zahrnutý 0,5 % odvod z herného vkladu
NIKÉ v sume 44,67 €, preplatok ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnávateľa v sume
3 022,13 €.

Nedaňové príjmy, úroky:
Rozpočet na rok 2017
740 €

Skutočnosť k 31.12.2017
587,07 €

% plnenia
79,33

Úroky boli pripísané na účet v celkovej sume 587,07 €.

Iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017
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% plnenia

0€

0,00 €

0

Tuzemské bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2017
382 408,15 €

Skutočnosť k 31.12.2017
382 408,15 €

% plnenia
100

Prenesený výkon štátnej správy:
Dotácia na matriku je vo výške 3 068,31 €, bola poukázaná z Okresného úradu v Nitre.
Dotácia úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v sume 737,55 €.
Dotácia – register adries v sume 61,20 €.
ROEP – v sume 17,96 €.
Dotácia na životné prostredie je 208,86 €, bola poukázaná z okresného úradu životného prostredia
Nitra.
ÚPSVaR - dotácia pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške je 319,04 €:
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením ZŠ a MŠ
186,24 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením ZŠ a MŠ
116,20 €. Zostatok 16,60 € - preplatok bol
vrátený ÚPSVaR v roku 2018,
- osobitný príjemca Rodinné prídavky
117,60 €.
Verejnoprospešné práce- aktivačné práce:
- v roku 2017 boli refundované výdavky na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR Nitra, KZ 1AC1 v sume
11 898,06, KZ 1AC2 v sume 4 218,73 € a KZ 1AL1 v sume 1 435,90 €. Refundované prostriedky
sú z roku 2016 a 2017 ( Európsky sociálneho fondu, ESF s podporou zo štátneho rozpočtu,
iniciatíva na podporu zamestnanosti malých ľudí).
ÚNSK – dotácia na šport a kultúru – z rozpočtu ÚNSK bolo obci poskytnutý finančný príspevok vo
výške 5 200 €. Šport v sume 1 700 €, Cestovný ruch v sume 1 800 €. Kultúra v sume 1 700 €.
Okr. úrad, odbor školstva pre MŠ nenormatívne fin. prostriedky - z okresného úradu Nitra bolo
zaslané na účet obce 4 132 € – nenormatívne fin. prostriedky na výchovu a vzdelávanie, pre deti
zriaďovateľa MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Voľby VÚC: v roku 2017 sa konali voľby do VÚC, dotácia bola v sume 374,44 €.
Okresný úrad – Civilná ochrana: refundácia výdavkov v sume 192,50 €.
Základná škola:
Z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu boli poukázané fin. prostriedky vo
výške 350 426 € ako bežné výdavky. ZŠ dotácia na mzdy, odvody a prevádzku v sume 342 398 €,
Vzdelávacie poukazy v sume 1 824 €, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 347 €,
učebnice v sume 57 €, lyžiarsky kurz v sume 3 300 €, škola v prírode 2 500 €.
Viď príloha Rozbor čerpania príjmov a výdavkov ŠKD a ZŠ Lehota za rok 2017.

B. Príjmy
Kapitálový rozpočet
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017
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% plnenia

0€

15 000 €

0

Obec Lehota v roku 2017 dostala dotáciu z MF SR na rekonštrukciu vykurovacieho systému
v kultúrnom dome v sume 5 000 € a z MV SR dotáciu na dobudovanie kamerového systému v sume
10 000 €.

C. Príjmy
Finančné operácie
Rozpočet na rok 2017
205 015,28 €

Skutočnosť k 31.12.2017
65 715,28 €

% plnenia
32,05

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol zapojený do rozpočtu v sume 31 000 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ z roku 2016 boli zapojené do rozpočtu v sume 615,28 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 (dotácia na Zdravotné stredisko) bola čerpaná v sume
34 100 €.

7

5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Výdavková časť rozpočtu obce Lehota na rok 2017 v programovej
štruktúre:
Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2017

Program 1:

Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram: 1.1.
Podprogram: 1.2.
Podprogram: 1.3.

Program 2:

Služby občanom

Podprogram: 2.1.
Podprogram: 2.2.
Podprogram: 2.3.
Podprogram: 2.4.
Podprogram: 2.5.
Podprogram: 2.6.
Podprogram: 2.7.
Podprogram: 2.8.
Podprogram: 2.9.
Podprogram: 2.10.
Podprogram: 2.11.
Podprogram: 2.12.

Program 3:

Odvoz a zneškodnenie odpadu
Nakladanie s odpadovými vodami

Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram: 5.1.
Podprogram: 5.2.

Program 6:

Poľovníctvo

Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 4.1.
Podprogram: 4.2.

Program 5:

Matrika a REGOB
Civilná ochrana
Aktivačná činnosť
Správa cintorína a domu smútku, lekáreň
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby – OŠK, MI
Knižnica
Kultúra – KD
Miestny rozhlas
Sociálne zabezpečenie

Poľovníctvo

Podprogram: 3.1.

Program 4:

Manažment
Členstvo v združeniach miest a obcí
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Údržba miestnych komunikácií
Údržba verejného priestranstva

Vzdelávanie

Podprogram: 6.1.

Materská škola so školskou jedálňou
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Podprogram: 6.2.

Základná škola

A. Výdavky
Bežný rozpočet
Program:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
386 866 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

369 703,34 €

95,56

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

333 406,64 €

96,01

Podprogram: 1.1. Manažment
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
347 246 €

Výdavky zahŕňajú:
- mzda starostu, administratívne pracovníčky, hlavný kontrolór, upratovačka, majstri údržby, odvody
do fondov, cestovné starostu a zamestnancov, energie (elektrina, plyn, telefón), poštovné a známky,
kancelárske potreby, čistiace potreby, papier, tlačivá, knihy, časopisy a noviny, odevy a pracovná
obuv, fotokópie, výpočtová technika, benzín a olej do kosačky, reprezentačné, dopravné (palivo,
servis, poistenie auta, diaľničná známka), údržba výpočtovej techniky, strojov prístrojov a zariadení,
údržba budov objektov alebo ich častí, kurzy školenia, reklama a inzercia, fotokópie, rôzne služby,
geometrické plány, právne poradensko-konzultačné služby, revízne správy, poistenie majetku obce,
poplatky bankám, daň z úrokov, splátka úveru - úrokov, stravovanie zamestnancov, údržba budov
a priestorov, povinný prídel do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, odmeny poslancom, odmeny
zamestnancov mimopracovného pomeru (DoVP, DoPč).
Bežné transfery:
Transfer na spoločnú stavebnú úradovňu N. Hrnčiarovce bol poskytnutý z dotácie z Okresného
úradu Nitra priamo na účet spoločnému stavebnému úradu Nitrianske Hrnčiarovce a z rozpočtu obce
bolo zaslaných 12 €, nakoľko v roku 2016 sa uhradilo navyše a stavebný úrad nevrátil preplatok.
Výdavky boli čerpané z dotácie na životné prostredie v sume 208,86 €.
Z rozpočtu obce bol poskytnutý transfer CVČ (centrum voľného času) v rámci VS vo výške 700 €,
mimo VS (cirkevné) vo výške 800 €.
Výdavky Voľby VÚC, konané dňa 04.11.2017:
- Celkové výdavky boli v sume 374,44 €. Čerpanie bolo na odmeny členom a zapisovateľke
okrskovej komisie v sume 214,50 €, poistné a príspevok do poisťovní v sume 26,14 €, všeobecný
materiál v sume 10 €, stravovanie v sume 61,80 €, reprezentačné (občerstvenie) v sume 12 €,
odmena za organizačnú a technickú prípravu v sume 50 €. Výdavky boli refundované z Okresného
úradu Nitra.
ÚNSK – dotácia na šport a kultúru – výdavky boli použité na materiál a poskytnuté služby pri
realizácii projektov v rámci Kultúry v sume 1 700 € (projekty: Fašiangy, Dni obce, Mikuláš),
Cestovného ruchu v sume 1 800 € (projekt: Koryčany), Športu v sume 1 700 € (projekty Beach
volejbal, Beh pre zdravie, Futbal hviezd).
PN – zamestnávateľ (0-10dní) v sume 275,27 €.
Splácanie úrokov:
Obec Lehota uhradila úroky z úveru na 15Bytovú jednotku v roku 2017 sumu 67952,74 €.

9

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.

Podprogram: 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 475,32 €

99,55

Členské príspevky boli poskytnuté nasledovne (5 475,32 €):
RVC 250 €, ZMOS Jelšovce 111,50 €, ZMOS 368,78 €, DCOM 2 235 €, VITIS 886,40 €, APUMS
150 €, PZO 1 108€. ZMOS 2018 v sume 365,64 €.

Podprogram: 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
34 120 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

30 821,38 €

90,33

Výdavky boli použité na energie (kotolňa, OcÚ, 15Bj, Stará hora – prečerpávačka vody, pozemok 77)
v sume 23 996,08 €, spotreba vody na OcÚ v sume 777,50 €, poštové a telekomunikačné služby
v sume 5 263,77 €, revízne správy v sume 602 €. Údržba budov v sume 182,03 €.

Program: 2. Služba občanom
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211 575 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

188 552,61 €

89,11

Podprogram: 2.1. Matrika, REGOB, Register adries
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 867 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 867,06 €

100

Matrika, REGOB, Register adries – z dotácií bolo vyplatené celkom 3 867,06 € (mzdy a odvody
1 902,10 €, kancelárske potreby 611,42 €, školenie 603,54 €, energie 500 €, poštové služby 250 €).

Podprogram: 2.2. Civilná ochrana
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
358 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

192,50 €

53,77

Dohoda o pracovnej činnosti (p. Hargašová) ošetrovanie skladu CO - výdavky v sume 192,80 €.

Podprogram: 2.3. Všeobecno – pracovná oblasť – aktivačná činnosť
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
11 223,35 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

11 223,35 €

100

VPP – aktivačná činnosť:
- v roku 2017 boli refundované z ÚPSVaR výdavky na aktivačnú činnosť – mzdy a odvody.

Podprogram: 2.4. Správa cintorína, domu smútku a lekáreň
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 286 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 337,81 €

46,71
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Výdavky boli použité na elektrinu (lekáreň, chlórovňa, DS) 587,83 €, vodné 113,72 €, všeobecný
materiál 50,73 €, dohoda o pracovnej činnosti (správcovstvo cintorína, upratovanie DS) v celkovej
sume 1 440 €, vývoz kontajnera na cintoríne v sume 2 141,40 €, rutinná a štandardná údržba strojov,
prístrojov, zariadení, budov, objektov v sume 4,10 €.

Podprogram: 2.5. Zásobovanie vodou
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
74 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

70 748,39 €

94,96

ZVS vodné – rozpočet je 63 000 €, skutočné výdavky boli 62 635,77 €.
Správca vodovodnej siete je f. Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING. Výdavky boli čerpané v celkovej
sume 8 112,62 €, z toho boli výdavky na rozbor vody v sume 1 409,22 €, opravy a údržba vodovodu
v sume 767,45 €, výmena vodomerov v hodnote 2 098,39 €, prevádzka vodovodu v sume 3 833 €,
materiál v sume 4,58 €.

Podprogram: 2.6. Verejné osvetlenie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13 800 €
-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13 179,37 €

95,50

spotreba elektrickej energie je v sume 11 991,13 €,
údržba verejného osvetlenia v sume 1 181,16 €,
materiál v sume 7,08 €.

Podprogram: 2.7. Zdravotníctvo
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 940 €
-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 862,23 €

71,86

upravený rozpočet na Zdravotné stredisko bol v celkovej sume 10 940 €, čerpanie bolo v sume
7 862,23 € (energie a vodné 5 108,13 €, materiál 1 542,17 €, kontrola HP 8,32 €).

Podprogram: 2.8. Rekreačné a športové služby – Obecný športový klub Lehota
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
38 633 €
-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

32 964,56 €

82,32

príspevok pre OŠK Lehota bol poskytnutý vo výške 20 140 €,
za energie (elektrina, plyn, vodné, telefón, MI elektrina) sa zaplatilo 6 364,45 €,
materiál v sume 2 043,71 € (všeobecný materiál 354,69 €, benzín do kosačky 344,85 €, stroje
prístroje – ozvučenie v sume 1 344,17 €),
údržba strojov, prístrojov a zariadení v sume 22,90 € (náhradné diely do kosačky),
údržba objektov – čistenie kanalizácie v sume 55 €,
dohody o pracovnej činnosti v sume 4 338,50 €.

Podprogram: 2.9. Knižnica
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 710 €
-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 533,37 €

89,67

celkové výdavky boli v sume 1 533,37 €. Výdavky sa čerpali na dohodu o pracovnej činnosti
knihovníčke v sume 540 €, knihy a časopisy v sume 993,37 €.
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Podprogram: 2.10. Kultúra – Kultúrny dom
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
41 922 €
-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

39 598,57 €

94,45

energie (elektrina, plyn, vodné) boli v sume 9 742,84 €,
vybavenie KD – premietacie plátno v sume 930 €,
všeobecný materiál sa zakúpil v hodnote 4 312,27 €,
údržba budov, priestorov v hodnote 107,86 €,
údržba strojov, prístrojov, zariadení v sume 28,76 €,
všeobecné služby – čistenie podlahy v sume 99 €,
za služby - dohoda o vykonaní práce správca KD 1 872 €.

Kultúrnospoločenské akcie - celkové čerpanie 15 506,19 €:
ZŠ Karneval 187,77 €, MŠ Karneval 94,80 €, Obecný ples 1 459,94 €, OŠK Ples 54,90 €,
Fašiangy 663,17 €, Koryčany 2 780 €, Výstava vín 41,71 €, Oslobodenie obce 40,30 €,
Odhalenie tabule KD 534,04 €, Púť ku kaplnky 93,18 €, Krojový ples 210 €, Spievankovo 700
€, Beh pre zdravie obcou 28,05 €, ZŠ Deň detí 200 , MŠ Deň detí 135,73 €, Deň matiek
143,02 €, Turany výlet 1 617 €, Dni obce (hody) 1 235,15 €, Cyklovýlet 362,24 €, R1
poklepanie základného kameňa 526,44 €, Vatra zvrchovanosti 105 €, Beach volejbal 69,90 €,
Výstava ovocia 47,88 , Vinobranie 166,70 €, Úcta k starším 246,28 €, R1 strihanie pásky
1 648,77 €, Hokejbalový turnaj 212,99 €, Mikuláš 874,63 €, Silvester 1 026,60 €.
Príspevky poskytnuté z rozpočtu obce:
- Jednota dôchodcov – príspevok vo výške 1 000 € na činnosť,
- Zväz zdravotne postihnutých - príspevok vo výške 899,65 € na činnosť,
- Spevácky súbor Lehoťanka – príspevok vo výške 1 000 € na činnosť,
- Vinohradnícky spolok - príspevok vo výške 1 300 € na činnosť,
- Materské centrum Obláčik – príspevok vo výške 200 € na činnosť,
- MO Matice Slovenskej – príspevok vo výške 1 100 € na činnosť,
- Kynologický klub – príspevok vo výške 1 000 € na činnosť,
- Slovenský zväz záhradkárov – príspevok vo výške 500 €.

Podprogram: 2.11. Miestny rozhlas
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
400 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

98,88€

24,72

Výdavky boli použité na údržbu rozhlasu v sume 98,88 €.

Podprogram: 2.12. Sociálne zabezpečenie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 937 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 946,52 €

59,68

Dávky sociálnej pomoci jednotlivcom od obce: v roku 2017 neboli poskytnuté príspevky.
Starostlivosť o rodinu a deti a príspevok novorodencom: príspevok pri narodení dieťaťa bol
vyplatený v sume 2 550 €.
Vyúčtovanie dotácie z ÚPSVaR:
Bola vyplatená dotácia pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške je 396,52 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ZŠ
a MŠ 186,24 €,
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením ZŠ a MŠ 116,20 €,
- osobitný príjemca – Rodinné prídavky v sume 94,08 €.
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Program:

3. Poľovníctvo

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 500 €

100

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 500 €

100

Podprogram: 3.1. Poľovníctvo
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 500 €

- SPZ - Poľovnícke združenie Lehota - obec poskytla príspevok vo výške 1 500 € na činnosť.

Program:

4. Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
64 900 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

58 569,17 €

90,24

Podprogram: 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
56 400 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

50 092,37 €

88,81

Obec Lehota zakúpila plastové vrecia na odpad a plastové farebné nádoby v sume 779,10 €. Za
uloženie TKO, vývoz kontajnerov sa zaplatilo 48 918,49 €. Na zbernom dvore sa robili zemné práce,
betón v sume 394,78 €.

Podprogram: 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 476,80

99,72

Celkové výdavky na vývoz žúmp bol 8 476,80 € (OcÚ, MŠ, KD, 15Bj).

Program: 5. Komunikácie a verejné priestranstvá
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 800 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13 993,18 €

61,37

Podprogram: 5.1. Údržba miestnych komunikácií
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 600 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13 769,68 €

60,92

Výdavky pri údržbe miestnych komunikácií boli v sume 10 749,42 € (zimná údržba ciest – posyp
a odhŕňanie MK, oprava MK). Materiál bol zakúpený v sume 260,26 €. Vykonala sa asanácia domu č.
77 v hodnote 2 760 €.

Podprogram: 5.2. Údržba verejného priestranstva
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
200 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

223,50 €

111,75
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Údržba zelene sa vykonala v sume 223,50 € (zakúpil sa postrek na burinu a ovocné stromky v sume
147,10 € a zakúpilo sa sito na MI v sume 76,40 €).

Program: 6. Vzdelávanie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
559 779 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

547 292,76 €

97,76

Podprogram: 6.1. Materská škola so školskou jedálňou
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
183 495 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

173 183,86 €

94,38

Celkové výdavky na MŠ a ŠJ boli v sume 173 183,86 € (v tom sú zahrnuté nenormatívne finančné
prostriedky – z Okresného úradu Nitra v celkovej sume 4 132 € – nenormatívne fin. prostriedky na
výchovu a vzdelávanie, pre deti zriaďovateľa MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky).
- výdavky boli použité na mzdy a odvody MŠ+ŠJ v sume 142 765,63 €,
- energie (plyn, elektrina, vodné) 10 565,80 €, poštové služby + telefón 172,72 €,
- materiál v celkovej sume 10 089,63 €, z toho interiérové vybavenie (165,56 € ), z dotácie
Okresného úradu (4 132 €), všeobecný materiál (3 198,07 €), vybavenie kuchyne (1 239 €) knihy,
časopisy, noviny, učebné pomôcky (576,67 €), pracovný odev a obuv (778,33 €),
- rutinná a štandardná údržba v sume 2 649,46 €, z toho údržba výpočtovej techniky (465,79 €),
údržba strojov prístrojov a zariadení – ŠJ oprava kuch. zariadenia (275,46 €), údržba budov
(1 908,21 €),
- rôzne služby boli v celkovej sume 5 550,04 €, z toho školenie (180 €), pranie prádla (1 423,80 €),
ovocné šťavy a ovocie deťom (318,42 €), prídel do sociálneho fondu (911,22 €), všeobecné služby
(1 298,09 €), dohody o vykonaní práce (1 418,51 €),
- obecný úrad prispel na stravu detí sumou 1 038,72 €,
- PN zamestnávateľ 351,86 €.

Podprogram: 6.2. Základná škola
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
376 285 €
Základná škola:

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

374 108,90 €

99,42

viď príloha Rozbor čerpanie finančných prostriedkov za rok 2017 – ZŠ a ŠKD Lehota.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

B. Výdavky
Kapitálový rozpočet
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
211 600 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

154 117,38 €

72,83
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Program:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
129 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

71 539 €

55,24

Podprogram: 1.1. Manažment
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
129 500 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

71 539 €

55,24

Obec Lehota z vlastných prostriedkov uhradila za kamerový systém 4 959 €, z dotácie 10 000 €.
Vykonali sa projektové práce na kanalizáciu obce v sume 23 910 € a za inžiniersku činnosť sa uhradilo
11 294 €.
Nákup pozemkov pod R1 v sume 21 376 €.

Program:

2. Služby občanom

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
82 100 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

82 578,50 €

100,58

Podprogram: 2.7. Zdravotníctvo
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
55 100 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

53 515,34 €

97,12

Obec Lehota v roku 2015 dostala kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške
34 100 €. V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia v sume 34 100 € z dotácie a z vlastných
prostriedkov obce v sume 19 415,34 €.

Podprogram: 2.10. Kultúra – KD
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
27 000 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

29 063 €

107,64

Obec Lehota v roku 2017 dostala kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu vykurovacieho systému v KD
v sume 5 000 €, ktorá sa vyčerpala a z vlastných prostriedkov sa čerpalo v sume 24 063 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

C. Výdavky
Finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
7 800 €

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 589,34 €

97,29

Obec Lehota má poskytnutý úver zo ŠFRB, v roku 2017 sa splatila istina z bankového úveru vo výške
7 589,34 €. K 31.12.2017 má obec nesplatený úver vo výške 171 674,28 €.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.

Rekapitulácia programov
a podprogramov
2017

Bežný

Bežný

Kapitálový

Kapitálový

Skutočné

Skutočné

Schválený

Upravený

Schválený

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

Upravený

Bežné

Kapitálové

Rozpočet

Výdavky

Výdavky

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

327 135,00

386 866,10

155 000,00

129 500,00

369 703,34

71 538,88

Podprogram 1.1: Manažment

292 635,00

347 246,10

155 000,00

129 500,00

333 406,64

71 538,88

5 500,00

5 500,00

-

-

5 475,32

-

29 000,00

34 120,00

-

-

30 821,38

-

186 212,00

211 574,55

41 600,00

82 100,00

188 552,61

82 578,50

3 700,00

3 867,06

-

-

3 867,06

-

315,00

357,50

-

-

192,50

-

-

11 223,35

-

-

11 223,35

-

Podprogram 1.2. Členstvo v združen. miest a obcí
Podprogram 1.3. Správa a údržba majetku obce
Program 2: Služby občanom
Podprogram 2.1. Matrika a REGOB
Podprogram 2.2. Civilná ochrana
Podprogram 2.3. Aktivačná činnosť
Podprogram 2.4. Správa cintorína, DS a lekáreň

9 085,00

9 285,00

-

-

4 337,81

-

Podprogram 2.5. Zásobovanie vodou

80 500,00

74 500,00

-

-

70 748,39

-

Podprogram 2.6. Verejné osvetlenie

14 300,00

13 800,00

-

-

13 179,37

-

Podprogram 2.7. Zdravotníctvo

6 940,00

10 940,00

40 100,00

55 100,00

7 862,23

53 515,34

Podprogram 2.8.Rekreačné a športové služby OŠK,
MI
Podprogram 2.9. Knižnica

35 190,00

38 633,00

1 500,00

-

32 964,56

-

1 710,00

1 710,00

-

-

1 533,37

-

Podprogram 2.10. Kultúra – KD

28 222,00

41 922,00

-

27 000,00

39 598,57

29 063,16

400,00

400,00

-

-

98,88

-

Podprogram 2.12. Sociálne zabezpečenie

5 850,00

4 936,64

-

-

2 946,52

-

Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo

1 500,00

1 500,00

-

-

1 500,00

-

Podprogram 3.1. Poľovníctvo

1 500,00

1 500,00

-

-

1 500,00

-

Program 4: Odpadové hospodárstvo

63 400,00

64 900,00

-

-

58 569,17

-

Podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu

56 400,00

56 400,00

-

-

50 092,37

-

Podprogram 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami

7 000,00

8 500,00

-

-

8 476,80

-

Program 5: Komunikácie a verej. priestranstvá

24 800,00

22 800,00

-

-

13 993,18

-

Podprogram 5.1. Údržba miestnych komunikácií

23 000,00

22 600,00

-

-

13 769,68

-

Podprogram 5.2. Údržba verejného priestranstva

1 800,00

200,00

-

-

223,50

-

Program 6: Vzdelávanie

513 197,00

559 779,27

-

-

547 292,76

-

Podprogram 6.1. Materská škola so školskou
jedálňou
Podprogram 6.2. Základná škola

174 197,00

183 494,50

339 000,00

376 284,77

-

-

374 108,90

-

Bez ZŠ (ŠKD)

777 244,00

871 135,15

196 600,00

211 600,00

805 502,16

154 117,38

1 116 244,00

1 247 419,92

196 600,00

211 600,00

1 179 611,06

154 117,38

Podprogram 2.11. Miestny rozhlas

Spolu OcU + ZŠ ŠKD

Spolu BV + KV + V FO

1 320 644,00

1 466 819,92
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173 183,86

1 341 317,78

6. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2017 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn
aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené
v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2017.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV súvahy obce Lehota k 31.12.2017
AKTÍVA v €
PASÍVA v €
Neobežný majetok
1 865 874,48 Vlastné imanie
Dlhodobý hmotný majetok
1 517 012,96
----------Dlhodobý nehmotný maj.
5 072,10 Záväzky
Dlhodobý finančný majetok
343 789,42 Rezervy
Obežný majetok
227 861,53 Zúčtovanie medzi sub. VS
Zásoby
1 319,40 Dlhodobé záväzky
Zúčtovanie medzi sub. VS
5 523,52 Krátkodobé záväzky
Krátkodobé pohľadávky
6 655,39 Bankové úvery
Finančné účty
157 802,78 Časové rozlíšenie
Spolu:
2 037 668,41 Spolu:

1 214 101,72
---------------211 409,02
1 500,00
40,12
187 906,57
21 962,33
0
612 157,67
2 037 668,41

7. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2017
v peňažných ústavoch a v pokladni
Bilancia peňažných prostriedkov obce Lehota k 31.12.2017
Názov účtu
Bežný účet obce
- z toho NDS – výrub stromov
- z toho 15Bj FO
Dotačný účet
Termínovaný vklad rozdelený na:
- FIX KONTO
- INVEST KONTO
Účet pre príjem dotácie
Sociálny fond
Bežný účet – 15Bj fond opráv
Pokladňa MŠ
Potravinový účet ŠJ - pokladňa
Pokladňa OcÚ
Potravinový účet ŠJ
Peňažné prostriedky celkom:

Číslo
výpisu
0800933001/5600 227
Číslo účtu

0800930003/5600
2284-144901

0800939008/5600
0800937002/5600
0800931006/5600
pokladňa
pokladňa
pokladňa
0800938005/5600
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11

12

Stav v €
Stav v €
k 1.1.2017
k 31.1.2017
168 679,46 132 780,22
11 681,04
617,89
0
12 487,79
0
0
3 445,49
0
0
0
8 169,06
910,75
194 310,44

10 554,04
0
0
12 659,76
0
0
5 678,25
0
0
0
6 090,31
594,24
157 802,78

8. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku obce Lehota za rok
2017
a) Prehľad rozpočtového hospodárenia v Eur podľa ustanovenia § 2 písm.,
a), b), c) :
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

1 260 864,22

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

910 438,22

bežné príjmy RO

350 426,00

1 179 611,06

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

805 502,16

bežné výdavky RO

374 108,90

81 253,16
15 000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

15 000,00

kapitálové príjmy RO

0

154 117,38

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

154 117,38

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

139 117,38

-

57 864,22
18 143,38
76 007,60
65 715,28
7 589,34
58 125,94
1 341 579,50
1 341 317,78
261,72
18 143,38
- 17 881,66

1) HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov j :
Celkové príjmy obce k 31.12.2017:
BP
910 438,22 €
KP
15 000,00 €
FO
65 715,28 €

Celkové výdavky obce k 31.12.2017:
BV
805 502,16 €
KV
154 117,38 €
FO
7 589,34 €
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BP RO 350 426,00 €
1 341 579,50 €

BV RO

374 108,90 €
1 341 317,78 €

Prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 261,72 €.
HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo výške 261,72 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2016 v sume 18 143,38 €
= - 17 881,66 €.
2) HV č. 2 podľa § 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 je:
Celkové príjmy obce bez FO k 31.12.2017:
BP
910 438,22 €
KP
15 000,00 €
BP RO 350 426,00 €
1 275 864,22 €

Celkové výdavky obce bez FO k 31.12.2017:
BV
805 502,16 €
KV
154 117,38 €
BV RO 374 108,90 €
1 333 728,44 €

HV č. 2 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 vo výške - 57 864,22 €, sa upravuje v zmysle ustanovenia § 16
ods. 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 o zostatok fondu opráv v 15Bj v sume 10 554,04 € a o splátku úveru v sume 7 589,34,
(spolu nevyčerpané prostriedky 18 143,38 €), spolu v sume - 76 007,50 €. (-57 864,22 – 18 143,38
= - 76 007,60 €).
Na základe týchto skutočností sa netvorí rezervný fond.

b) Výsledok hospodárenia v účtovníctve
3) HV č. 3)
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák. č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení
nesk. predpisov, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na
účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2017 takúto výšku výsledku hospodárenia za
účtovné obdobie roka 2017:
Výnosy za rok 2017:
Náklady za rok 2017:
Výsledok hospodárenia za rok 2017:

1 001 320,06 €
999 692,22 €
1 637,84 €

Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2017 vo výške 1 637,84 € budú účtovne
usporiadané na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce Lehota
a/ Rezervný fond
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V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo
výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona.
Nevedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2017, obci nevyplýva povinnosť min. tvorby
rezervného fondu vo výške 10%, nakoľko HV č. 2 bol - 76 007,60 €.

Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
13 107,00
0
0
0
0
0
0
13 107,00

b/ Sociálny fond
Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust.
Kolektívnej zmluvy na rok 2017 tvorí a používa sociálny fond.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.
-

Zdrojmi sociálneho fondu sú:
povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF
ďalší prídel vo výške 0,5% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF
ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF

Počiatočný stav k 1.1.2017:
Obecný úrad
Materská škola
Spolu P.S. k 1.1.2017

2 009,81 €
1 435,68 €
3 445,49 €

Povinný prídel za rok 2017:
Obecný úrad
Materská škola
Spolu prídel za rok 2017

1 317,20 €
915,56 €
2 232,76 €

Konečný stav k 31.12.2017:
Obecný úrad
Materská škola
Spolu K.S. k 31.12.2017

3 327,01€
2 351,24 €
5 678,25 €

Čerpanie v roku 2017
Obecný úrad
Materská škola
Spolu čerpanie za rok 2017

0€
0€
0€

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv – 15bytová jednotka
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z.
v z.n.p..
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Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na nové elektronické merače tepla 2 592 €
- nový plynový kotol
1 493 €
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
11 681,01
2 958,00
4 085,00
10 554,04

10. 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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom (321)
- zamestnancom (331)
- poisťovniam (336)
- daňovému úradu (342)
- štátnemu rozpočtu (357)
- bankám (461)
- štátnym fondom – ŠFRB (479)
- ostatné záväzky – finan. zábezpeka (379)
- ostatné záväzky – 15Bj fond opráv (479)
- rezervy (323)
- záväzky zo sociálneho fondu (472)
- ostatné záväzky (479, 379)
Záväzky spolu k 31.12.2017

6 643,01
49,11
0,5
0
40,12
0
171 674,28
12 144,78
10 554,04
0
5 678,25
0
206 784,09

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6 643,01
49,11
0,5
0
40,12
0
171 674,28
12 144,78
10 554,04
0
5 678,25
0
206 784,09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2017
Obec Lehota nemá poskytnutý žiadny úver. Záväzok z úveru zo ŠFRB sa do celkového dlhu obce
nezapočítava.
Obežný majetok – pohľadávky
- opis významných pohľadávok
Pohľadávky
Hodnota pohľadávok
Opis
318 – Nedaňový príjem
4 926,63 €
Vodné, zdravotné stredisko prev.
náklady
319- Daňový príjem
2 135,02 €
Daň z nehnuteľností, smetné
Záväzky
- popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzok zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky

Hodnota záväzku
171 674,28
5 678,25
10 554,04
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Opis
15Bytová jednotka – splátka úmor – úver
ŠFRB
Sociálny fond OcÚ a MŠ Lehota
15Bytová jednotka – Fond opráv

Dodávatelia
Iné záväzky

6 643,01
12 144,78

Neuhradené faktúry 2017
15Bj finančná zábezpeka

11. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti
obce
Obec Lehota nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Lehota nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. 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. 1/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-3-

Rozpočet
€
-4-

Jednota dôchodcov Lehota
1 000
1 000
1 000
Zväz zdravotne postihnutých ZO Lehota
900
899,65
900
Spevácky súbor „Lehoťanka“
1 000
1 000
1 000
Vinohradnícky spolok
1 300
1 300
1 300
Materské centrum „Obláčik“
200
200
200
Kynologický klub Lehota
1 000
1 000
1 000
MO Matica
1 100
1 100
1 100
Obecný športový klub
20 140
20 140
20 140
Poľovnícke združenie
1 500
1 500
1 500
Slovenský zväz záhradkárov
500
500
500
K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 o
dotáciách.

14. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 poskytla finančné
prostriedky zo 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

20 595 €

20 595 €

0

ZŠ Lehota - ŠKD

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia

Základná škola Lehota
- dotácia NSK
- dot.
Nitr.
kom.
nadácia
- dotácia VÚC
Základná škola Lehota

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

4 648,49 €
450 €
2 500 €

4 648,49 €
450 €
2 500 €

0
0
0

1 698,49 €
350 426 €

1 698,49 €
350 426 €

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-1-

MV SR
MV SR
Okr. úrad NR
ÚPSVaR NR
ÚPSVaR NR
Okr. úrad NR
KÚ ŽP NR
Okr. úrad NR
Okr. úrad NR
Okr. úrad NR
MFSR
ÚPSVaR
MV SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
€
-3-

BV – Matrika
BV – Regob
ZŠ Lehota – BV prevádzka
BV dotácia strava deti HN
BV dotácia školské potr.HN
BV CO
BV životné prostredie
BV voľby VÚC
BV MŠ dotácia
ÚPSVaR Aktivačná činnosť
KV Zdravotné stredisko (2015)
BV - Osobitný príjemca RP
BV - Register adries
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3 068,31
737,55
350 426,00
186,24
116,20
192,50
208,86
374,44
4 132,00
17 552,68
34 100,00
117,60
61,20

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-4-

3 068,31
737,55
350 426,00
186,24
116,20
192,50
208,86
374,44
4 132,00
17 552,68
34 100,0
117,60
12,20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
€
-5-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MF SR
MV SR

c)

KV - Rekonštrukcia
vykurovacieho systému v KD
KV – Kamerový systém n

5 000,00

5 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
€

€
-1-

----

-2-

-3-

---

-4-

-5-

0

0

Obec Lehota v roku 2017 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12,00 €

12,00 €

0

Nitr. Hrnčiarovce
Spol. stavebný úrad

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

ÚNSK Nitra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

5 200,00 €

5 200,00 €

0

15. Hodnotiaca správa programového rozpočtovania za rok 2017
Príloha č.1 Záverečného účtu.

24

0

16. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie
HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške - 17 881,66 €,
b) schvaľuje
HV č. 2 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 vo výške - 76 007,50 €. Obec rezervný fond za rok 2017 netvorí,
c) berie na vedomie
HV č. 3 na základe zák. č. 431/2002 Z. z. vo výške + 1 637,84 €,
d) v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje záverečný účet obce Lehota a celoročné hospodárenie b e z v ý h r a d .
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