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V Čabinách, máj 2018

Záverečný účet Obce Čabiny za rok 2017
1 Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
Rozpočet obce v eurách
Druh
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Skutočné príjmy
188 699,10
910 217,04
1 098 916,14

Skutočné výdaje
176 341,98
917 051,53
4 872,90
1 098 266,41

Rozdiel
+12 357,12
-917 051,53
+905 344,14
+649,73

Výsledkom rozpočtového hospodárenia zisteného podľa §10 ods. 3 Zák. č. 583/2004
je schodok 904 694,41 eur ako rozdiel v schodku kapitálového rozpočtu vo výške 917 051/53
eur a prebytku bežného rozpočtu vo výške 12 357,12 eur.
Kapitálové výdavky na financovania projektu Vybudovanie spoločných zariadení PÚ
vo výške 90 102,74 eur boli hradené z prijatého krátkodobého úveru v tej istej výške.
Po započítaní prebytku finančných operácii (+905 344,17 eur) je kladný výsledok vo
výške 649,73 eur.

2 Bilancia aktív a pasív
Na strane aktív je výrazné zvýšenie hodnoty aktív oproti predchádzajúcemu roku a to
hlavne u dlhodobého hmotného majetku.
Naopak, na finančných účtoch je oproti minulému roku pokles.
Na strane pasív, došlo k zvýšeniu objemu prijatých úverov (na financovanie už
spomínaného projektu Vybudovanie spoločných zariadení PÚ).
Časť istiny úverov v sume 4860,00 eur bola splatená z vlastných zdrojov, t. j. z prebytku
bežného rozpočtu.
Záväzky voči dodávateľom sú oproti roku 2016 vyššie o 129 689,72 eur, čo je
v rozhodujúcej miere spôsobené neuhradením faktúry za rekonštrukciu poľných ciest (projekt
„Vybudovanie spoločných zariadení PÚ“). Táto bude uhradená v januári 2018
z novoprijatého úveru.

3 Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav prijatých návratných zdrojov financovania k 31.12.2017 je 975 745,41 eur.
Po vylúčení záväzku z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ (§17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.
z.) je stav návratných zdrojov financovania 67 642,67 eur.
Celková suma dlhu obce predstavuje 67 642,67 eur a po korekcii stavu úverov v zmysle
§17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z. z. činí 35,94% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a je o 1,28 percentuálneho bodu menej ako v minulom roku.

4 Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie
2

5 Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7, ods. 4 a §8 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Obec neposkytla v roku 2017 dotácie zo svojho rozpočtu podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

6 Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, obchodná spoločnosť
založená obcou (Poloma s. r. o. v likvidácii) je tohto času v likvidácii.
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Obec netvorí programový rozpočet

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Čabinách potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu použitím
návratných zdrojov financovania – krátkodobého úveru na zabezpečenie predfinancovania
realizácie spoločných programov SR a EÚ.
V Čabinách, máj 2018
Vypracovala: Ing. Zuzana Juhasová
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