Obec Hlboké nad Váhom

Konsolidovaná výročná správa obce Hlboké nad Váhom
za rok 2017

Hlboké nad Váhom, jún 2018

Dušan Pinčík
starosta obce

1. Základná charakteristika obce
Obec Hlboké nad Váhom z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do okresu Bytča
a Žilinského kraja, z regionálneho hľadiska do regiónu Horného Považia a z hľadiska
vyššieho územného celku do Žilinského samosprávneho kraja.

Erb obce Hlboké nad Váhom

2. HISTÓRIA OBCE
Obec Hlboké nad Váhom vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch susediacich obcí Dolné
Hlboké a Horné Hlboké. Obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy . Obec
Hlboké nad Váhom susedí s obcami: z východnej strany s Hričovským Podhradím, zo západnej strany
s Hrabovým. Rieka Váh, ktorá preteká okolo katastra obce susedí s obcou Kotešová, mestom Bytča
(Hliník). Cez jej kataster prechádza cesta I. triedy Bratislava - Žilina, diaľnica D1 a územím prechádza
aj železnica. Na začiatku obce na ľavej strane sa nachádza pomník, ktorý dali vybudovať hornohlbockí
americkí Slováci v roku 1902. Je to historická pamiatka. Po pravej strane sa nachádza cintorín bývalej
obce Dolné Hlboké a odbočka cesty do bývalej obce Dolné Hlboké. V tejto časti stojí v strede
budova, ktorá od roku 1956 slúžila ako kultúrne zariadenie, určitú dobu i na športové účely a
zdravotnícke účely. Neskôr budova slúžila ako kino. Od roku 2002 je budova zrekonštruovaná
a prerobená na 12 bytovú jednotku. Na jej vybudovanie obec použila vlastné zdroje a finančné
prostriedky zo ŠFRB a štátneho rozpočtu. Na štátnej ceste po pravej strane bola postavená a v roku
1937 daná do užívania štátna škola, v tom období jedna z najmodernejších. V súčasnosti v budove je

zriadená základná škola pre 1. až 4. ročník a materská škola. Aj budova ZŠ s MŠ prešla rozsiahlou
vonkajšou aj vnútornou rekonštrukciou. V areály bolo vybudované detské ihrisko s hojdačkami
a hokejbalové ihrisko, prístupné verejnosti. Oproti škole, pod horou je postavený kostol a dom
smútku, ktorý si občania postavili svojpomocne. V roku 2006 bola zahájená výstavba krížovej cesty
Kalvárie, ktorá začína pri kostole, pokračuje cez borovicový les a končí na vrchu Hôrky, odkiaľ je
krásny výhľad na celú Bytčiansku kotlinu. Ďalej po ľavej strane sa nachádza cintorín bývalej obce
Horné Hlboké a o niekoľko desiatok metrov stojí budova kultúrneho domu. V ňom sídli aj obecný
úrad . Za budovou kultúrneho domu je vybudovaná požiarna zbrojnica. Po pravej strane sa nachádza
športový areál - futbalové ihrisko s kabínami , malou reštauráciou a detským ihriskom. Turisti
celoročne vyhľadávajú obec hlavne kôli vodopádu.
Vodopád vyteká z obrovských skalných velikánov, ktoré vytvárajú rôzne prírodné skalné komíny a
jaskyne. Cez Vodopád je vyznačená veľmi známa turistická trasa: Hlboké nad Váhom - Hlbocký
vodopád smerom na Roháč do Súľova, tiež na Hričovský hrad, Lietavský hrad a mnohé iné končiare a
skalné bralá, z ktorých je krásny výhľad na okresy Žilina, Kysucké Nové Mesto a hlavne okres Bytča.
Cez obec vedie cykloturistická trasa.
Obec Hlboké nad Váhom existovala do roku 1971 ako samostatná obec . V roku 1971 v rámci
integrácie bola pričlenená k mestu Bytča, kde bola až do roku 1998. V júni roku 1998 bolo vyhlásené
referendum za účelom odčlenenia sa od mesta Bytče. Toto referendum, na ktorom sa pri hlasovaní
zúčastnilo okolo 98 % oprávnených voličov, takmer 100 %, dalo svoje hlasy za odčlenenie sa od mesta
Bytče. V júni r. 1998 sa konali voľby starostu a obecného zastupiteľstva.
3. Demografické údaje
Rozloha katastrálneho územia obce je 5 359 252 m2, čo predstavuje 172 obyvateľov na km2.
Nadmorská výška stredu obce :

347 m

Celková výmera územia obce [m2]: 5 359 252

Počet obyvateľov : 986
Počet domov
: 320
Počet trvale obývaných domov: 295

4. Vzdelanie

Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou . Základná škola s materskou školou
má právnu subjektivitu. Druhý stupeň žiaci navštevujú v ZŠ v Bytči.
Počet žiakov 1-4 : 14
Počet detí v MŠ: 22
Organizačná štruktúra Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom:
Základná škola: Ing. Veronika Červencová, riaditeľka
Mgr. Katarína Strečanská
Materská škola: Bc. Ľuboslava Pinčíková, zástupkyňa
Adela Suchomelová

Školský klub detí: Mgr. Lenka Pavlíková
Základná škola s materskou školou sídlia v jednej budove. V kompletne zrekonštruovanej budove sú
zriadené 2 triedy, v ktorých sa učia spojené ročníky a školsky klub detí.
Udržanie základnej školy s materskou školou a jej rozvoj patrí medzi priority obecnej samosprávy
Hlboké nad Váhom.

5. Vybavenosť obce:
Káblová televízia:
áno
Plynofikácia obce:
áno
Kanalizácia
:
nie
Vodovod
:
áno
V obci sa nachádzajú 2 cintoríny a 1 dom smútku.
6. Kultúra a šport
Podmienky obce na kultúrno-spoločenské akcie sú vhodné v priestoroch kultúrneho
domu , futbalového ihriska, za kultúrnym domom pri požiarnej zbrojnici, kde sa nachádza detské
ihrisko s malým parkom a pre prípad nepriaznivého počasia altánky. V obci sú založené kultúrne a
športové tradície – futbalový turnaj, hasičské súťaže, stavanie mája, fašiangy, deň detí a pod.

Organizácie pôsobiace na území obce:
Obecný futbalový klub TJ Hlboké nad Váhom
Dobrovoľný hasičský zbor Hlboké nad Váhom
Slovenský zväz záhradkárov
Slovenský zväz včelárov
Obec poskytuje priestory Súkromnému centru voľného času Bytča na rôzne krúžky a aktivity.
Kostoly a farské úrady:
Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie
Krížová cesta , Kalvária.

7. Organizačná štruktúra obce:
Dušan Pinčík, starosta obce
Dušan Pinčík ml., zástupca starostu
Jozefína Šípková, hlavný kontrolór obce
Antónia Suchomelová,
Gabriela Gabríková
Zuzana Pinčíková

Orgány obce tvorí starosta a obecné zastupiteľstvo. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Obecné zastupiteľstvo tvorí 7
poslancov. Náplň práce, rokovací poriadok ako i zloženie komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Starosta: Dušan Pinčík
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Dušan Pinčík, zároveň zástupca starostu
Mária Dančíková
Martin Dobroň
Peter Ďurajka
Ing. Ján Gaňa
Ľubomír Hvorečný
Ing. Jozef Sikel

1. Hospodárenie a rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec Hlboké nad Váhom 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce Hlboké nad Váhom sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č. 26/2016
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

prvá zmena schválená dňa uznesením č.17/2017 zo dňa 13.12.2017

Rozpočet obce Hlboké nad Váhom k 31.12.2017

Schválený rozpočet
Schválený po poslednej zmene
rozpočet
Príjmy celkom

381250

468030

364950

446250

0,00

5760

15000

15000

1300

1020

320880

382495,41

190880

253936

0

7260

15000

15400

115000

105899,41

60370

85534,59

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

468 030

443 597,89

94,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov / obecný úrad a ZŠ s MŠ / 468 030 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 443597,89,52EUR, čo predstavuje 94,98 % plnenie.
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Obecný úrad bez ZŠ s MŠ:
1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

446 250,00

419 365,33

93,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 446 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 419
365,33 EUR, čo predstavuje 93,98 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

271 000

268 063,99

99,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.207
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246 323,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,53 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 5 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 358,73 EUR, čo predstavuje
115,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 013,06 EUR, dane zo stavieb boli v sume 4
345,67 EUR.
Daň za psa 252 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 401,53 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 2 357,69 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 370,16EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

45 800

49 407,46

107,87

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19 149,68 EUR, čo je
131,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov :
nájom 12 b.j.:
15 612,12 EUR
nájom budovy TJ:

2 323,56

nájom kultúrneho domu: 1 214,00 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 288,54 EUR, čo je 85,90 %
plnenie.

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem 51,00 EUR, čo predstavuje 51 % plnenie.

Poplatok za káblovú televíziu:
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem 3145 EUR, čo predstavuje 104,83 % plnenie.

Stravovanie z rozpočtovaných 2 000 EUR bol skutočný príjem 1 604,50EUR, čo predstavuje 80,22 %
plnenie.

Z účtov finančného hospodárenie:
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem 90,86 EUR, čo predstavuje 90,86 % plnenie.

Refundácie – el.energia Orange, príjmy za vodu, plyn v 12 b.j. : z rozpočtovaných 24 500 EUR bol
skutočný príjem 24 077,88 EUR, čo predstavuje 98,28 % plnenie.
V refundáciach je aj príjem od Lesov SR vo výške 15 000,00 EUR.

c)

iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

129 450,00

101 893,88

78,71

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov EUR bol skutočný príjem vo výške 101 893,88 EUR, čo
predstavuje 110,14 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Štátny rozpočet

389.38 Dotácia register obyv. a adries

Štátny rozpočet

879,78 Dotácia Stavebný úrad

Štátny rozpočet

88,40 Dotácia ŽP

Štátny rozpočet

40,87 Dotácia CD a PK

Štátny rozpočet

49 879,10 Dotácia školstvo

Enviromentálny fond

50 000,00 Likvidácia skládok odpadu

Štátny rozpočet

616,35 Voľby

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 760,00

5 760,00

100

Granty a transfery

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MVSR

5 760,00

Kamerový systém

Obec prijala v roku 2017 kapitálovú dotáciu na kamerový systém.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15 000

16 500

110

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
1 020,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 972,56

193,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 972,56
EUR, čo predstavuje 193,38 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s Materskou školou

1 972,56

EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s Materskou školou

0,00

EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

382 495,41

432 784,88

113,14

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obecného úradu a ZŠ s MŠ 382 495,41 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2017 v sume 432 784,88 EUR, čo predstavuje 113,14 % čerpanie.

Obecný úrad:

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017
253 936

Skutočnosť k 31.12.2017
303 633,32

% čerpania
119,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 223 936 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
303 633,32 EUR, čo predstavuje 119,57 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 46 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 55 200,81 EUR, čo je
118,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu,
hlavného kontrolóra, jedného pracovníka zamestnaného v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na
podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti, voľby, dohody.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 15 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21 151,26 EUR, čo je
133,02 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 135 306 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 153 303,54 EUR, čo je
113,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú školenia, energie,
materiál, , rutinná a štandardná údržba, poistenie a ostatné tovary a služby. Významná položka
v roku 2017 bola oprava miestnych komunikácií.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 200,00 EUR nebolo žiadne čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
výpomocami

finančnými

Z rozpočtovaných 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 181,97 EUR, čo
predstavuje 36,40 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017
7 260,00

Skutočnosť k 31.12.2017
7 120 ,00

% čerpania
98,07

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017
15 400,00

Skutočnosť k 31.12.2017
16 134,07

% čerpania
104,77

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 18 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
15 983,67 EUR, čo predstavuje 88,80 % čerpanie. Finančné prostriedky použité na splácanie istín
bankových úverov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

105 899,41

105 897,49

99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 105 899,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
105 897,49 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s Materskou školou 105 897,49

EUR

Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce Hlboké nad Váhom

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

421 337.89

z toho : bežné príjmy obce

419 365,33

bežné príjmy RO

1 972,56

Bežné výdavky spolu

409 530,81

z toho : bežné výdavky obce

303 633,32

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

105 897,49
11 807,08

Kapitálové príjmy spolu

5 760,00

z toho : kapitálové príjmy obce

5 760,00

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

7 120,00

z toho : kapitálové výdavky obce

7 120,00

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

-1 360,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

10 447,08

Vylúčenie z prebytku

0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

16 500,00

Výdavky z finančných operácií

16 134,07

Rozdiel finančných operácií

365,93

PRÍJMY SPOLU

443 597,89

VÝDAVKY SPOLU

432 784.88

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

10 813,01
0
10 813,01

Zostatok finančných operácií v sume 10 813,01 EUR, navrhujeme použiť na splátky úverov.

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, sa z tohto prebytku nevylučujú žiadne finančné
prostriedky.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu

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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

0,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

16 500,00

rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

0,00

z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií

0

0
- krytie schodku rozpočtu

0,00

- ostatné úbytky

16 500,00

KZ k 31.12.2017

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

705,10
1,00 %
0,50 %

416,26

- ostatné prírastky

0

Úbytky - závodné stravovanie
794
- regeneráciu PS, dopravu

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2017

327,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

2 021 267,32

2 015 855,84

Neobežný majetok spolu

1 966 173,63

1 973 293,63

612,43

612,43

Dlhodobý hmotný majetok

1 797 998,30

1 805 118,30

Dlhodobý finančný majetok

167 562,90

167 562,90

61 550,63

42 562,21

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0

0

61 550,63

42 562,21

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

951 431.57

897 740.68

Vlastné imanie

-44 426,12

-61 083.60

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

-44 426.12

-61 083,60

Záväzky

153 640,90

150 949,21

7 950

8 000

z toho :

z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

128 943,29

127 994,15

Krátkodobé záväzky

7 723,56

10 891,16

Bankové úvery a výpomoci

9 024.05

4 063,90

842 216,79

807 875,07

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči banke /Prima banka/
- voči ŠFRB

Poskytovateľ
úveru

Účel

4 063,90
127 994,15

Výška prijatého
úveru

Výška
úroku

0

0

EUR
EUR

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2017

Obec Hlboké nad Váhom neprijala v roku 2017 žiadny úver.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2017, nakoľko obec
Hlboké nad Váhom nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Splatnosť

Obec Hlboké nad Váhom v roku 2017 poskytla dotáciu TJ Hlboké na verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-1-

TJ Hlboké

Rozdiel

-4-

1 161,78 EUR

1 161,78 EUR

0

K 31.12.2017 bola dotácia vyúčtovaná.

Uvedený príspevok boli poskytnutý obcou Hlboké nad Váhom na konkrétny účel použitia v rámci
činnosti občianskych zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Hlboké nad Váhom neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

a)

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

0

Rozdiel – vrátenie

0

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

b)

Rozdiel – vrátenie

0

0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....

Suma
poskytnutých

- bežné výdavky

finančných
prostriedkov

- kapitálové výdavky

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-2-

-1-

Rozdiel

-5-

Bežné výdavky
ŠR

Dotácia register obyvateľstva a adries

389,38

389,38

0,00

ŠR

Dotácia Stavebný úrad

879,78

879,78

0,00

ŠR

Dotácia ŽP

88,40

88,40

0,00

ŠR

Dotácia CD a PK

40,87

40,87

0,00

ŠR

Dotácia školstvo

49 879,1

49 879,10

0,00

ŠR

Dotácia Voľby

616,35

616,35

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

5 760,00

5 696,00

64,00

Enviromentálny Likvidácia skládok odpadu
fond
Kapitálové výdavky
ŠR

Kamerový systém

Nevyčerpané finančné protriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Hlboké nad Váhom neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Hlboké nad Váhom neuzatvorila v roku 2017 žiadne zmluvy z inými obcami.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obci Hlboké nad Váhom v roku 2017 neboli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VUC.

