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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Spolu bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením č. 59/2016
Zasadnutie VII/2016
Rozpočet bol zmenený osemkrát
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č.1 dňa 31.3.2017
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 2 dňa 5.5.2017
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 3 dňa 30.6.2017
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 4 dňa 26.9.2017
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 5 dňa 30.9.2017
- šiesta zmena schválená dňa 8.12.2017 uznesením č. 66/2017
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 7 dňa 27.12.2017
- osma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 8 dňa 29.12.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

526 000,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v €
612 326,45

399 540
0,44 646
81 814

470 203,93
2 720
44 646
94 756,52

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

526 000,-

612 326,45

245 848
103 646
4 692
171 814

284 688,43
133 807
4 692
189 139,02

Schválený
rozpočet v €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
612 326,45

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

610 440,82

99,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 612 326,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
610 440,82 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.
1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
564 960,45

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

561 044,60

99,31

Z rozpočtovaných bežných príjmov 564 960,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
561 671,50 EUR, čo predstavuje 99,41 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
406 287,26

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

406 635,18

100,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 356 674,19,-EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 361 094,89 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,24 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 034,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 195,81 EUR, čo
je 89,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 438,75 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 14 501,58 EUR a dane z bytov boli v sume 255,48 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 471,73 EUR.
Daň za psa 1 064,50 EUR (skutočný príjem)
Daň za užívanie verejného priestranstva 760,- EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 17,- EUR
Daň za ubytovanie 449,14 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 053,84 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
61 730,56
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Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 26 251,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 182,81 EUR, čo
je 88,31 % plnenie. Príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 778,15 EUR a príjem z prenajatých
bytov, budov, priestorov a objektov v sume 21 404,66 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, polatky na financovanie infraštruktúry IBV Chrasť
príjmy mater. školy - školné, škol. klub detí,ZŠ - príjmy:
Z rozpočtovaných 35 479,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 34 266,90 EUR, čo
je 96,58 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
4 404,77

Skutočnosť k 31.12.2017
4 421,85

% plnenia
100,39

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 404,77 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 421,85 EUR, čo predstavuje 100,39 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 92 537,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 92 537,86
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Transfer – Stavebný rozvoj
Transfer – Okresný úrad Žilina
Transfer – Životné prostredie
Transfer – Ministerstvo vnútra SR
Transfer – Miestne komunikácie
Transfer – Evidencia obyvateľov
Transfer – Voľby
ÚPSVaR – ESF + ŠR §50j zákona
o službách zamestnanosti
Transfer – záchranné práce
ZP - preplatok RZZP prenesený výkon
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
SPOLU zo ŠR,EÚ,ESF

Suma v EUR
1 142,97
84 724,114,85
150,53,09
621,97
568,30
2817,72
504,440,96
1400,-

Účel
spoločný stavebný úrad
prenesené kompetencie školstvo
životné prostredie
CO sklad - refundácia
miestne komunikácie
evidencia obyvateľov
voľby VUC
príspevky na podporu tvorby
pracovných miest+ prac. pomôcky
záchranné práce
preplatok z ročného zúčtovania
dotácia DHZ

92 537,86

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
upravený
2 720,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2 895,-

106,43

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
2 895 EUR, čo predstavuje 106,43 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 175 EUR, čo predstavuje
0% plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 2 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 720 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Subjekty mimo VS- podnikatelia
Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Suma v EUR
150
1 470
1 100

Účel
Rekonštrukcia Námestia sv.
Barbory
Budova pre šport
Prístrešok na nádoby
separovaného odpadu

3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
upravený

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

44 646

45 874,32

102,75

Z rozpočtovaných finančných príjmov 44 646 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
45 874,32 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky z predaja majetku v sume 44 646 EUR.
Zapojená do príjmov a vrátená finančná zábezpeka v sume 531,12 EUR. Zložená finančná
zábezpeka v sume 697,20 EUR.
4) Mimorozpočtové príjmy:
Sociálny fond – príjem na mimorozpočtový účet v sume 626,90 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

612 326,45

602 436,67

98,38

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 612 326,45 EUR bolo k 31.12.2017 skutočne čerpané
602 436,67 €, čo predstavuje 98,38 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

284 688,43

286 834,04

100,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 284 688,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 286 834,04 EUR, čo predstavuje 100,75 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 77 050,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 75 951,94 EUR,
čo je 98,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starosta, kontrolór,
odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, odmeny poslancov, príplatky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 591,59,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 28 437,53
EUR, čo je 96,10% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 146 218,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 150 223,97
EUR, čo je 102,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, voda, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 26 271,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 27 462,54 EUR,
čo predstavuje 104,53 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 5556,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4758,06 EUR, čo
predstavuje 85,64 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
133 807,-

Skutočnosť k 31.12.2017
120 668,99

% čerpania
90,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 133 807,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 120 668,99 EUR, čo predstavuje 90,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Dobudovanie Budovy pre šport
Z rozpočtovaných 20 470 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 19 799,85 EUR,
čo predstavuje 96,73 % čerpanie.
b) IBV – lokalita „Veľký blbotník – Chrasť“
Z rozpočtovaných 33 800 ,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 22 211,59 EUR
čo predstavuje 65,71 % čerpanie.
c) Revitalizácia starého cintorína
Z rozpočtovaných 53 000,79,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 52 121,34 €
čo predstavuje 98,34 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
4 692

Skutočnosť k 31.12.2017
5 794,62

% čerpania
123,50

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4 692 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
5 794,62 EUR, čo predstavuje 123,50 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 692 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 263,50 EUR, čo predstavuje 112,18 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
posledný upravený
Obec Dúbrava
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189 139,02

189 139,02

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 189 139,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 189 139,02 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
561 671,50
466 914,98
94 756,52

475 973,06
286 834,04
189 139,02

+ 85 698,44
2 895
2 895
0,00

120 668,99
120 668,99
0,00

-117 773,99
-32 075,55
1 509,03
-33 584,58
45 874,32
5 794,62

+ 40 079,70
610 440,82
602 436,67
8 004,15
1 509,03
6 495,12

Schodok rozpočtu v sume 32 075,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný
z finančných operácií.
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 1003,68 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
505,35 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 40 079,70 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33 584,58 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 6 495,12 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
6 495,12 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
6 495,12 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
3 854,88
2 900
6 754,88

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel -

%

Suma v EUR
644,23
626,90

Úbytky - vyplácanie soc. fondu

765,78

KZ k 31.12.2017

505,35

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
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 opravu zámku na dverách
KZ k 31.12.2017
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR
1 904 169,87
1 904 169,87

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 917 553,35
1 917 553,35

29 693,60

28 709,60

Dlhodobý hmotný majetok

1 438 070,39

1 488 973,37

Dlhodobý finančný majetok

352 051,58

352 051,58

Obežný majetok spolu

81 146,48

45 315,93

744,36

488,16

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

24 831,79

24 134,69

Finančné účty

55 570,33

20 693,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3 207,82

2 502,87

ZS k 1.1.2017 v EUR
1 904 169,87

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 917 553,35

1 105 671,61

1 124 318,55

0

0

30 998,33

0

1 074 673,28

1 124 318,55

157 010,73

158 995,11

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Rezervy

1 350,-

1 450,-

Zúčtovanie medzi subjektami VS

404,16,-

0

Dlhodobé záväzky

128 063,60

122 929,48

Krátkodobé záväzky

27 192,97

34 615,63

0

0

641 487,53

634 239,69

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Obec Dúbrava
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7. 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
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- sociálny fond
- ostatné záväzky
- finančná zábezpeka
Záväzky spolu k 31.12.2017

6 998,93
7 291,75
4 465,89
1 285,66
505,35
14 573,40
5 018,83

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého
úveru

Zostatok úveru
(istiny) k 31.12.2017

splatnosti

ŠFRB

výstavba bytovky

177 056,36

117 405,30

r. 2032

Rok

Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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

Obec Dúbrava
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o dotáciách.
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

8 500

8 500

0

600,-

600,-

0

600,-

600,-

0

210,-

210,-

0

1000,-

1000,-

0

450,-

450,-

0

500,-

500,-

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Žiadateľ dotácie
-1-

ŠK Agro Baník Dúbrava – bežný výdavok,
činnosť futbalových mužstiev
Klub Alpinistov a turistov Dúbrava bežný výdavok,
Miestny stolnotenisový klub –
bežný výdavok
Mesto Liptovský Mikuláš (Centrum voľného
času pre deti a mládež) – bežný výdavok
Dobrovoľný hasičský zbor Dúbrava – bežný
výdavok
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku,
Partizánska Ľupča
Vydavateľstvo SSS spol. s.r.o. – bežný
výdavok

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Obec Dúbrava
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) rozpočtom VÚC
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 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – Základná škola s materskou školou
Dúbrava
Rozpočtová organizácia

prostriedky zriadovateľa
vlastné prostriedky RO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

94 382,50
9 591,56

94 382,50
9 591,56

0
0

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Obec Dúbrava s.r.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

9 281,96

9 281,96

0

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad Žilina,
odbor školstva
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Ministerstvo dopravy

Obec Dúbrava

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :

-2-

školstvo – bežný
výdavok
úsek stavebného
poriadku – bežný
výdavok
úsek dopravy- bežný

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

84 724,-

84 724,-

0

1 142,98

1 142,97

0

53,09

53,09

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o ŽP
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilinaodbor školstva
ÚPSVaR Liptovský
Mikuláš

výdavok
evidencia obyvateľovbežný výdavok
register adries – bežný
výdavok
úsek životného
prostredia- bežný
výdavok
refundácia odmeny
skladníka CO- bežný
výdavok
voľby VUC- bežný
výdavok
záchranné práce
mimoriadna udalosťbežný výdavok
Vratka RZZP 2016bežný výdavok
aktívne opatrenia trhu
práce- bežný výdavok

405,57

405,57

0

216,40

216,40

0

114,85

114,85

0

150,-

150,-

0

568,30

568,30

0

504,-

504,-

0

440,96

440,96

0

2 817,72

2 817,72

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC Žilina

Dotácia Budova pre šport,
kapitálový výdavok
Dotácia Prístrešok na
nádoby separovaného
odpadu, kapitálový
výdavok

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 470,-

1 470,-

0

1 100,-

1 100,-

0

-4-

...................................
Vladimír Janičina
starosta obce
Vypracovala: Mgr. Veronika Baďová
V Dúbrave dňa 26.6.2018
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