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             Z á v e r e č n ý      ú  č   e   t         Obce    Ludanice    za  rok  2017 

Podľa  § 16  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Obec Ludanice po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení spracovala do  záverečného účtu . 

                          

  

1. Rozpočet obce na rok 2017 

    Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2017 bol rozpočet, ktorý obec 

zostavila podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Beţný rozpočet obce  na  rok 2017 bol zostavený ako prebytkový . Kapitálový rozpočet bol  

zostavený ako schodkový. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. 

Do rozpočtu  obce je zahrnutý aj rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce – Základná škola s materskou školou v Ludaniciach. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu  na rok 2017. Rozpočet obce bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa  7.12.2016 uznesením č. 127/2016. 

- Údaje o plnení  rozpočtu  a jeho zmien v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s  rozpočtovou      

klasifikáciou -  tabuľková časť ako príloha č.1 

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný 20-timi rozpočtovými opatreniami, ktorých prehľad je 

nasledovný: 

- prvá zmena  bola  schválená            RO č. 1  dňa 31.01.2017 starostkou obce  

- druhá zmena bola schválená            RO č. 2  dňa 28.02.2017 starostkou obce 

- tretia zmena bola schválená             RO č. 3  dňa 31.03.2017 starostkou obce 

- štvrtá zmena bola schválená            RO č. 4  dňa 31.03.2017 starostkou obce – rozpočet ZŠ 

- piata zmena bola schválená             RO č. 5  dňa 03.04.2017 starostkou obce 

- šiesta zmena bola schválená            RO č. 6  dňa 25.05.2017 starostkou obce 

- siedma zmena bola schválená         RO č. 7  dňa 06.06.2017 starostkou obce 

- ôsma zmena bola schválená            RO č. 8 dňa 14.06.2017 1.OZ uznesenie č.164,165 a 166/2017 

- deviata zmena bola schválená         RO č. 9  dňa 30.06.2017 starostkou obce 

- desiata zmena bola schválená         RO č. 10 dňa 03.07.2017 starostkou obce 

- jedenásta zmena bola schválená     RO č. 11 dňa 31.08.2017 starostkou obce 

- dvanásta zmena bola schválená      RO č. 12 dňa 06.09.2017 2.OZ uznesenie č.170/2017 

- trinásta zmena bola schválená        RO č. 13 dňa 30.09.2017 starostkou obce – transfery ŠR 

- štrnásta zmena bola schválená        RO č. 14 dňa 30.09.2017 starostkou obce 

- pätnásta zmena bola schválená       RO č. 15 dňa 31.10.2017 starostkou obce 

- šesťnásta zmena bola schválená     RO č. 16 dňa 29.11.2017 3.OZ uznesenie č.183/2017 

- sedemnásta zmena bola schválená RO č. 17 dňa 30.11.2017 starostkou obce 

- osemnásta zmena bola schválená   RO č. 18 dňa 31.12.2017 starostkou obce – transfery ŠR 

- devätnásta zmena bola schválená   RO č. 19 dňa 31.12.2017 starostkou obce – rozpočet ZŠ 

- dvadsiata zmena bola schválená     RO č. 20 dňa 31.12.2017 starostkou obce 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet  na rok 2017 a jeho plnenie k 31.12.2017  v  EUR  nasledovný:  

                                            Schválený rozpočet            Upravený rozpočet        Plnenie rozpočtu 

Príjmy celkom                                   1215430                         1372650                       1157845        

Výdavky celkom                               1116515                         1169856                       1143503 
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CELKOM      PREBYTOK                 98915                            202794                           14342 

Z toho: 

Beţné príjmy                                     984430                          1123650                       1123351 

Beţné výdavky                                  968798                          1082778                       1070333 

Bilancia beţného rozpočtu                  15632                              40872                           53018  

Kapitálové príjmy                                   0                                      0                                   0          

Kapitálové výdavky                          147717                              69078                          67170 

Bilancia kapitálového rozpočtu       -147717                             -69078                         -67170 

  +prebytok-schodok                      -132085                             -28206                         -14152                                                   
Príjmové  finančné operácie              231000                            249000                          34494 

Výdavkové finančné operácie               0                                    18000                            6000 

Bilancia z fin.operácií                       231000                            231000                           28494 

 

A. Rozbor plnenia príjmov  za rok 2017 v EUR 

 

                                                     BEŢNÝ ROZPOČET  

Rozpočet na rok 2017                 Skutočnosť k 31.12.2017                                 % plnenia 

         984430                                         1123351                                                         114,11 

Daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2017                   Skutočnosť k 31.12.2017                                    % plnenia 

           573000                                           628987                                                        109,77  

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 480000 eur z výnosu dane z príjmov boli k  

31.12.2017  poukázané  prostriedky  zo  ŠR  vo  výške  531699 eur, čo  predstavuje  plnenie  na  

110,77%. 

 b/ Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných 58270 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 60666 eur, čo je plnenie 

104,11 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28068 eur, dane zo stavieb boli vo výške 32292 

eur, daň z bytov 306 eur. Za rozpočtový rok bolo uhradených 60321 eur, za nedoplatky  345 eur. K 

31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 695 eur. 

c/Daň za psa    

 Z rozpočtovaných 945 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1020 eur,  čo je plnenie 

107,93 %. 

d/ Daň za nevýherné hracie automaty                      

Z rozpočtovaných 35 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 70 eur, čo je plnenie 200% 

e/ Daň za predajné automaty 

Z rozpočtovaných 50 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 50 eur, čo je plnenie 100% 

f/ Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 100 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 228 eur, čo je plnenie 

228,00% 

g/ Daň za uţívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 100 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 50 eur, čo je plnenie 

50,00%. 

h/ Miestny poplatok za komunálny  a stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 33500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 35204 eur, čo je plnenie 

105,08%.  K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálny odpad vo 

výške 1825 eur.  
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Nedaňové príjmy  
Rozpočet na rok 2017                        Skutočnosť k 31.12.2017                        % plnenia 

       32000                                                          33546                                           104,83 

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 14800 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 15145 eur, čo je 102,33% 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3320 eur, príjem z prenajatých budov vo 

výške 11825.   

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 17200 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 18401 eur, čo je 

106,98%. Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov  vo výške 3243 eur,  

pokuty a penále vo výške 128 eur, nájomné za hrobové miesta vo výške 199 eur, poplatky z klubu 

mládeţe vo výške 602 eur, poplatky z výťaţkov lotérií a iných hier vo výške 1895 eur, preplatky 

elektrickej energie a plynu  vo výške 6978 eur , refundácia energií o výške 1768 eur, úroky 750 eur  

a ostatné poplatky vo výške 2838 eur.   

Dotácie a granty 

Rozpočet na rok  2017                       Skutočnosť k 31.12.2017                       % plnenia 

         367330                                                     434918                                         118,39 

Obec  Ludanice prijala nasledovné dotácie: 

P.č.     Poskytovateľ                                          Suma v  eur      Účel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.       MDVRR SR Bratislava                              1780,96         SSÚ Solčany 

2.       Okresný úrad Topoľčany                             876,30          register obyvateľstva a adries 

3.       Okresný úrad Nitra                                 388207,00         školstvo-normatívne prostriedky 

4.       Okresný úrad Nitra                                   27948,00         školstvo-nenormatívne prostriedky  

5.       Okresný úrad Topoľčany                           3068,31         matrika 

6.       Okresný úrad Topoľčany                           1136,60         voľby 

7.       ÚPSVaR Topoľčany                                  8345,25         aktivačné práce 

8.       Okresný úrad Nitra                                      171,01          ţivotné prostredie 

9.       ÚPSVaR Topoľčany                                    964,63          hmotná núdza pre deti  

10.     NSK Nitra                                                  1020,00          kultúra a šport  

11.     DPO Bratislava                                          1400,00          poţiarnicky materiál 

          Spolu                                                      434918,06       

            

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie 

Rozpočet na rok 2017                        Skutočnosť k 31.12.2017                                % plnenia 

                12100                                             25900                                                      214,04 

 

                                                         KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2017                     Skutočnosť k 31.12.2017                              % plnenia 

         0                                                                   0                                                       

              

                                                    FINANČNÉ  OPERÁCIE 

 

Rozpočet na rok 2017                           Skutočnosť k 31.12.2017                           % plnenia 

          231000                                                      34494                                                    14,93 
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Z rozpočtovaných  príjmových finančných operácií 231000 eur bol skutočne čerpaný zostatok 

nevyčerpanej dotácie na dopravné pre ţiakov ZŠ z roku 2016 vo výške 2286,65 eur , prijaté 

zábezpeky z verejného obstarávania vo výške  18000,00 eur a čerpanie rezervného fondu vo výške 

14207,12 eur. 

  

 

                                              B. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v EUR 

 

                                                               BEŢNÝ  ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2017                            Skutočnosť k 31.12.2017                         % plnenia 

         968798                                                    1070333                                                 110,48                                               

Bežné výdavky obec 

Rozpočet na rok 2017                               Skutočnosť k 31.12.2017                         % plnenia 

        446658                                                      481317                                                   107,75 

V tom:   

Funkčná klasifikácia                           Rozpočet             Skutočnosť                   % plnenia 

Výdavky verejnej správa             208630                   210775         101,02   

Finančné a iné sluţby         2000            1956                      97,80 

Matrika                                                    3000            3068                        102,26            

Register obyvateľstva ,voľby.                            640                       2013                    314,53 

CO a PO                                                           2411                      3279          136,00                 

Cestná doprava                60500                    98578         162,93 

Nakladanie s odpadmi               50224                     36910           73,49 

Aktivačné práce                                                4000                     12877                        321,92 

Rozvoj obce a ochrana  ŢP                  5734                       7248                         126,40                

Verejné osvetlenie                 8844            9292          105,06        

Rekr. a športové sluţby               18383                     20566                    111,87 

Kultúra                    45686                     40930           89,58 

Údrţba rozhlasu                  1389                         589               42,40 

Náboţ. a spoloč. sluţby               13267          11695           88,15 

Základné školstvo                                              700                       2573                         367,57 

Klub dôchodcov, ZŤP, soc. výpomoc              8700          10555                        121,32 

Opatrovateľská sluţba                   12550                       8413               67,30 

 Spolu                          446658                  481317 

 

   Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou- Základná škola s MŠ 

Rozpočet na rok 2017                          Skutočnosť k 31.12.2017                                % plnenia 

        522140                                                      589016                                                   112,80                                  

V rozbore hospodárenia s finančnými prostriedkami za obdobie  od 1.1. -  31.12.2017  bolo 

čerpanie finančných prostriedkov  na prenesených kompetenciách  Základnej školy  423289,23 eur 

a na  originálnych  kompetenciách  bolo čerpanie 148340,00 eur ,  celkom s dotáciami a vlastnými 

príjmami  165726,84 eur,  z toho Materská škola  84749,08 eur,  Školský  klub detí 26257,32 eur a 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 54720,44 eur. 

Beţné výdavky ZŠ a materskou školu Ludanice boli  spolu 589016,07 eur , kapitálové výdavky 

boli čerpané vo výške 2730,67 eur na novú  vstupnú bránu s diaľkovým ovládaním do areálu ZŠ . 
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                                                     KAPITALOVÝ ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2017                             Skutočnosť k 31.12.2017                       % plnenia 

         147717                                                               64439                                           43,62 

Kapitálové výdavky                                                  Rozpočet                               Skutočnosť                               

Z toho: 

____________________________________________________________________________                                                                                    

Rekonštrukcia starej MŠ                                             30000                                          0 

Rekonštrukcia OÚ - klimatizácia                                 6000                                           0       

Rekonštrukcia úradovne                                            10000                                           0 

Rekonštrukcia kotolne KD                                        20000                                           0 

Rekonštrukcia cesty 1.mája, k bytovkám                  30000                                      41284                

Chodník Ludanice Nádraţná ulica                           15000                                           0 

PD zberný dvor                                                          2900                                            0 

Zberný dvor spoluúčasť                                            15000                                           0 

Nákup chladiaceho boxu DS Ludanice                      5000                                         3480                    

Ozvučovacia  sústava pre KD                                    6000                                         5999 

Ozvučovacia sústava  pre DS                                        0                                            2999 

Proj. dokumentácie /MŠ,úradovňa,                               0                                            5118 

Výstavba vodov. točky , chodníka                           7817                                          3184 

Zriadenie wifi v KD                                                      0                                            2375 

            Spolu                                                         147717                                        64439 

 

                                                     FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

Rozpočet na rok 2017                                Skutočnosť k 31.12.2017                  % plnenia 

         0                                                                   6000      

 

Vrátenie   zábezpeky z verejného obstarávania z dôvodu zrušenia výzvy k projektu “Zvýšenie 

energetickej účinnosti budovy  materskej školy”.                                                 

 

 

                                            C. Výsledok hospodárenia za rok 2017 

 

Rozpočtový výsledok  hospodárenia podľa § 16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách a v súlade s § 10 ods. 3 písm.a/ a b/ obec spolu s rozpočtovou organizáciou v rámci 

beţného a kapitálového rozpočtu v roku 2017 je  schodok vo  výške 14151,77 eur. Hospodárenie 

beţného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 53018,17 eur a kapitálového rozpočtu 

schodkom vo výške 67169,94 eur.  

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 67169,94 eur bol financovaný takto: 

a/ z prebytku beţného rozpočtu 52962,82 eur 

b/ z rezervného fondu 14207,12 eur . 

 Nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 2342,00 eur  dopravné pre ţiakov ZŠ budú zaradené do 

rozpočtu cez príjmovú finančnú operáciu v roku 2018.                                          

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. 19568/2013-31.                            

Výsledok hospodárenia v účtovníctve zúčtovaný na účte 431 v súvahe k 31.12.2017 je strata vo 
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výške 16660,79 eur,  ktorý vznikol ako rozdiel výnosov vo výške 778804,04 eur a nákladov vo 

výške 795464,83 eur.   

 

2. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017 v EUR /Netto/  

 

Zo  súvahového stavu vykázaného k 31.12.2017 vyplýva, ţe bilančná rovnováha je dodrţaná, úhrn 

aktív sa rovná úhrnu pasív. Fyzická inventúra dlhodobého hmotného majetku bola vykonaná podľa 

stavu k 31.12.2017.  Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené  v rámci 

vykonanej inventarizácie majetku, zaväzkov a rozdielu  majetku a záväzkov  obce k 31.12.2017. 

Neboli zistené ţiadne inventarizačné rozdiely. 

 

A.      A K T Í V A :                   31.12.2016          31.12.2017               rozdiel                                                                         

Dlhodobý nehmotný majetok         0                    0                  0 

Dlhodobý     hmotný majetok              2201936                   2155339                     -46597 

Dlhodobý finančný majetok                  361050                     361050                           0              

 Neobežný majetok                            2562986                   2516389                     -46597                 

 Zásoby                                                     3587                         4643                         1056 

Zúčtovanie medzi subjektami VS        644024                     613735                      -30289 

Pohľadávky                                           10750                         3573                        -7177                  

FM mimo   ZBÚ                                    13956                       13039                          -917 

Beţný účet                                           264709                     262712                        -1997 

Obežný majetok                                937026                      897702                      -39324    

Časové rozlíšenie                                   1455                         3200                          1745 

Spolu                                                 3501467                   3417291                      -84176   

B.         P A S Í V A :       

Nevysporiadaný VH                          1692302                   1750657                      58355          

Výsledok hospodárenia                         58355                      -16661                     -75016 

Vlastné zdroje                                  1750657                   1733996                     -16661 

Rezervy                                                   1774                         1600                         -174  

Zúčtovanie medzi subjektami VS           2287                         2342                            55 

Záväzky zo SF                                          904                         1063                          159 

Krátkodobé záväzky                             20331                       43532                      23201               

Cudzie zdroje                                      25296                       48537                       23241 

Časové rozlíšenie                            1725514                    1634758                     -90756 

 Spolu                                                3501467                  3417291                     -84176     

 

Rozdiel zníţenia neobeţného  majetku 46597 EUR je tvorený : 

 

Prírastky v sume   61269 eur, z toho: 

- Projektové dokumentácie /budova MŠ, OFK, KD/                                          2138 eur                                 

- Ozvučovacia sústava pre KD a DS                                                                   8998  eur   

- Nákup chladiaceho zariadenia Dom smútku Ludanice                                     3480 eur 

-  Rekonštrukcia cesty 1.mája                                                                            24466 eur                                                                            

-  Rekonštrukcia cesty k bytovkám                                                                    16818 eur 

-  Zriadenie wifi v kultúrnom dome                                                                     2375 eur 

-  Výstavba vodovodných točiek na cintorínoch                                                  2994 eur  
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Úbytky  v sume  105986 eur, z toho: 

- zúčtovaním ročných odpisov                                                                          101313 eur 

- opravná poloţka k nedokončenému DHM                                                         4673 eur     

- preúčtovanie na obeţný majetok - zásoby                                                          1880 eu 

   

C. Stav a vývoj pohľadávok  a záväzkov k 31.12.2017 v EUR 

 

Stav pohľadávok                                                    k 31.12.2017     k 31.12.2016          rozdiel 

Ostatné pohľadávky /315/-preplatky energií               275                 6985                    -6710 

Pohľadávky nedaňové spolu /318/   2839                 3179                      -340 

- nájomné                                                                    738                   991                       -253 

- TKO právnické osoby                                                0                       0                            0  

- TKO fyzické osoby                                                 1192                 1344                      -152      

 - Odberateľské faktúry                                              276                   143                        133     

- TKO nedoplatky                                                       633                   701                        -68 

Pohľadávky daňové spolu /319/                                 694                    501                       193       

- daň z nehnuteľnosti nedoplatky                               156                     87                          69 

- daň z nehnuteľnosti                                                  538                   414                        124 

Pohľadávky voči zamestnancom /335/                       255                   172                          83 

Iné pohľadávky /378/                                                   28                   458                       -430 

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 

    Spolu                                                                    4091                11295                    -7204      

   

Pohľadávky  daňového charakteru  a  za TKO sú naďalej vymáhané v súlade so zákonom č. 

563/2009 Zb. v znení neskorších predpisov .  

 

Stav  záväzkov                                                         k 31.12.2017         k 31.12.2016        rozdiel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- z obchodného styku  /321/                                       15799                     6793                  9006    

- rezervy /323/                                                              1600                     1774                   -174 

- ostatné záväzky-preplatok /325/                                   0                          650                   -650 

- voči zamestnancom  /331/                                         4535                     2897                   1638 

- zo sociálneho zabezpečenia  /336/                            6300                     5478                     822        

- štát - daňové záväzky  /342/                                     1689                      1476                    213 

- zúčtovanie medzi subkektami VS/357                     2342                      2287                     55 

- mzdy 12/2017 pracovníci OÚ /379/                         3209                      3038                   171 

- zábezpeka z ver.obstarávania                                 12000                        0                   12000 

- zo sociálneho fondu /472/                                        1063                        903                   160 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Spolu                                                                 48537                   25296                23241 

 

Zvýšenie  záväzkov z obchodného styku, ktoré sú všetky v lehote splatnosti  je spôsobené 

faktúrami za opravu chodníkov vyúčtovanými na konci roka a zábezpekami z verejného 

obstarávania troch uchádzačov na projekt “Zvýšenie  energetickej účinnosti budovy Materskej 

školy v obci Ludanice” , ktoré boli prijaté.  
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D. Prehľad zostatkov finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce  v EUR       

     

Názov účtu                            Číslo účtu                Stav k 31.12.2017            Stav k 31.12.2016 

Základný beţný účet  0801768001                    262711,94                       264708,68 

Z toho cudzie prostriedky                                                12000,00                              0 

Dotačný účet   0801761010                        154,43                            266,16 

Účet  rezervného fondu 0801766006                    10314,47                        10314,47         

Účet sociálneho fondu 0801761002               1108,94                            878,71 

Depozit   0801769004             419,14                             453,59 

                                                                                       274708,92                       276621,61 

Pokladňa                                                                             412,66                             455,96 

SPOLU finančné prostriedky                                     275121,58                       277077,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

E. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov v EUR 

Sociálny fond 

Stav k 31.12.2016...............................................  878,71 

Tvorba       z roku 2016 /54,39 €/                        1100,85 

Čerpanie                                                                870,62 

Stav k 31.12.2017..............................................  1108,94 

 

Sociálny fond sa tvoril  v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z.. vo výške 1,05% z funkčných platov 

zamestnancov obecného úradu , čo predstavuje sumu  1046,46 eur. 

Prostriedky z fondu boli pouţité na stravovanie zamestnancov vo výške 539,70 eur, na mikulášske 

darčeky 121,92 eur a na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov 209,00 eur.  

 

Rezervný fond 

Stav k 31.12.2016.......................................... 90229,74                                        

Tvorba  v roku  2017                                     183228,88   

Čerpanie  za rok 2017                                      14207,12               

Stav k 31.12.2017......................................... 259251,50  

 

Obec  vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona 583/2004 Z.Z. v z.n.p. . O pouţití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľsto.  Obec Ludanice v roku 2017 hospodárila so 

schodkom , povinný prídel sa netvorí . Čerpanie vo výške 14207,12 eur bolo schválené OZ uzn. č. 

169/2017 zo dňa 6.9.2017 na rekonštrukciu cesty k bytovkám.  

 

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

     Obec Ludanice v súčasnosti nemá ţiadne úvery, posladná splátka bola úhradená v  júli  2007. 

 

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 

       Obec Ludanice nemá vo svojej pôsobnosti ţiadne príspevkové organizácie. 
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5. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

- štátnemu rozpočtu a VÚC/EUR/ 

 

  Poskytovateľ                   Poskytnuté     Pouţité           Rozdiel 

                                          prostriedky     prostriedky                                Účel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  MDVRR SR                   1780,96             1780,96            0                     SSÚ Solčany 

  OÚ Topoľčany                 876,30               876,30            0                     register obyvateľstva 

  OÚ Nitra                    388207,00          388207,00           0                     školstvo normativ.pr. 

  OÚ Nitra                      14789,00            12447,00        2342,00             dopravné, vzd.poukazy 

  OÚ Nitra                       8450,00               7350,00        1100,00              škola v prírode, lyţiarsky  

  OÚ Nitra                       4709,00               4709,00           0                      nenormatívne pr.ostatné 

  OÚ Topoľčany              3068,31               3068,31           0                      matrika 

  OÚ Topoľčany              1136,60                 826,18         310,42              voľby 

  ÚPSVaR Topoľčany     8345,25               8345,25           0                     aktivačné práce 

  OÚ Nitra                          171,01                 171,01          0                     ţivotné prostredie 

  ÚPSVaR Topoľčany        964,63                 957,63          7,00                hmotná núdza pre deti  

  DPO Bratislava              1400,00               1400,00          0                     poţiarnicky materiál 

  NSK Nitra                     1020,00                1020,00          0                     kultúra a šport  

           Spolu                434918,06           431158,64       3759,42                   

 

Transfery boli účelovo viazané a  preto boli pouţité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané finančné 

prostriedky pri dopravnom pre ţiakov ZŠ Ludanice vo výške 2342,00 eur boli pouţité do 31. 3. 

2018. Ostatné prostriedky vo výške 1417,42 eur boli vrátené do štátneho  rozpočtu v roku 2017. 

 

- voči  organizáciám a združeniam /EUR/ 

 

Príjemca                                                        Poskytnuté                    Vyučtované       Rozdiel 

                                                                      prostriedky                     prostriedky 

RK cirkev, farnosť Ludanice                               5000                             5000 

Slovenský orol                                                    1500                              1500 

Slovenský zväz telesne postihnutých                  1000                              1000 

OKF  Ludanice                                                 13700                            13698               2,00 

DHZ Mýtna Nová Ves                                       1200                                854,37       345,63 

Slovenský poľovnícky zväz                               1000                               1000 

Zdruţenie Zádvor                                              1500                               1500 

    Spolu                                                            24900                        24552,37            347,63 

 

- voči rozpočtom iných obcí /EUR/ 

 

 Príjemca      Centrá voľného času                  Poskytnuté                  Vyúčtované       Rozdiel  

                                                                        prostriedky                  prostriedky 

ZŠ Tribečská Topoľčany                                    24                                   24                

Diecézny školský úrad Nitra                              60                                   60 

       Spolu                                                           84                                   84    
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6. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

 

       Obec Ludanice podnikateľskú činnosť nevykonávala, teda ani neúčtovala o nákladoch a  

        výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

7. Návrh uznesení 

 

Na základe rozboru plnenia rozpočtu a prerokovania záverečného účtu obce Ludanice Obecné 

 zastupiteľstvo v Ludaniciach v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v 

znení neskorších zmien a doplnkov uzatvorilo Záverečný účet obce Ludanice k 31.12.2017 s 

výrokom: 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje “bez výhrad”  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ludanice 

 

S c h v a ľ u j e : 

  1. Záverečný účet Obce Ludanice za rok 2017 a celoročné hospodárenie  bez výhrad 

  2. Výsledok rozpočtového hospodárenia t.j. schodok  vo  výške 14151,77 eur   

  

B e r i e   n a   v e d o m i e: 

   1. Akruálny výsledok hospodárenia t.j. stratu  vo výške 16660,79 eur 

 

 

Návrh ZÚ                                                                  Schválený ZÚ 

Vyvesený dňa: 24.5.2018                                          Vývesený dňa:  20.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ZÚ                                                                    Schválený ZÚ 

Zvesený dňa: 19.6.2018                                              Zvesený dňa:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


