Konsolidovaná výročná správa
Obce Čataj za rok 2017
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,

Výročná správa našej obce za uplynulý rok 2017 poukazuje na významné rozhodnutia
obecného zastupiteľstva a vedenia obce Čataj a súčasne je aj sumarizáciou aktivít v investičnej
a kultúrno-spoločenskej oblasti.
Všetky výsledky obce za rok 2017 sú dôkazom spolupráce, ochoty a pomoci poslancov
OZ, pracovníkov OU, spoločenských organizácii a ochotných spoluobčanov obce Čataj, za čo
všetkým úprimne ďakujem.

Marta Tušová
starostka obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Čataj
Sídlo: Čataj č. 333
IČO: 00304719
Štatutárny orgán obce: Marta Tušová starostka obce
Telefón: 0903 809 954
Mail: starosta@cataj.sk
Webová stránka: www.cataj.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce: Marta Tušová
Zástupca starostky obce: Milan Rášo
Hlavný kontrolór obce: Ing. Peter Fűlöp PhD.
Obecné zastupiteľstvo: je zložené so siedmich členov
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Milan Rášo
Zdenka Mrvová
Mária Zámečníková
Jana Lantajová Ing.
Veronika Motešická Mgr.
Peter Kapusta
Milan Matovič
Komisie: ekonomická – predseda Zdenka Mrvová
verejného poriadku – Jana Lantajová Ing.
životného prostredia – Peter Kapusta
športová – Milan Rášo
sociálna – Mária Zámečníková
rozvoja a vzdelávania – Veronika Motešická Mgr.
stavebná - Milan Matovič

Obecný úrad: administratívny zamestnanci : Mária Demovičová
Erika Ingeliová
Anna Štofková Ing.
Roman Rášo
manuálny pracovníci:

Ján Benedikovič
Marcel Benkovský

Rozpočtové organizácie : Základná škola s materskou školou, Mgr. Silvia Fabóová –
riaditeľka ZŠ s MŠ v Čataji .

4.

Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: starostlivosť o všestranný rozvoj a ochranu územia obce a potrebu obyvateľov
Vízie obce: zvyšovanie spokojnosti obyvateľov v obci
Ciele obce: spokojný život občanov obce
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5.

Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1.Geografické údaje
Geografická poloha obce : 48,3 stupňa s.š. a 17,5 stup. v.d. v zemepisných súradniciach. Leží
v oblasti Vištuckého potoka, stred obce je v nadmorskej výške 140 m, najnižší bod v obci je
v nadmorskej výške 132 m a najvyšší bod je v nadmorskej výške 147 m. S priemernou ročnou
teplotou + 10 ° C a zrážkami 550mm sa toto územie radí do teplej, suchej, klimatickej oblasti.
Susedné obce : Veľký Grob, Blatné, Igram, Reca, Boldog, Pác a Slovenská Nová Ves.
Celková rozloha katastra obce je 1.278 ha prevažne rovinatá a nepatrnými pahorkatinnými
útvarmi.

5.2.Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 1191
Národnostná štruktúra : slovenská - 98, 67%
maďarská – 0,50%
česká -

0,08%

poľská -

0,08%

rumunská - 0,25%
rusínska -

0,08%

ruská -

0,17%

ukrajinská – 0,17%

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : v obci prevažuje rímskokatolícke
vierovyznanie, v menšej miere obyvateľstvo vyznáva evanjelické náboženstvo a malé percento
obyvateľstva je babtistického náboženstva a náboženstva svedkov
Vývoj počtu obyvateľov : deti do 15 rokov

jehovových.

18,14 % obyvateľstva

občania od 15 – do 62 rokov 65,41% obyvateľstva
občania nad 62 rokov 16,45 % obyvateľstva
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5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : je 2 %
Nezamestnanosť v okrese : 3,34 %
Vývoj nezamestnanosti : priebežne na jednej úrovni

5.4.Symboly obce
Erb obce : v červenom štíte strieborná, zlatom korunovaná kráľovná / svätá Katarína /
s upaženými rukami, v pravej ruke držiaca zlatý strapec hrozna. V ľavej ruke drží strieborný
kosák so zlatou rukoväťou, po bokoch na stranách sprevádzaná dvomi kvapkami.

Vlajka obce : pozostáva s piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej , červenej a bielej .
Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce : tvorí erb obce s hrubopisom ,,OBEC ČATAJ“. Používa sa pri slávnostných
príležitostiach udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov
a podobne.

5.5. História obce: prvá zmienka o obci sa spomína v nepravej listine kráľa Belu IV z roku
1244 ako villa / majetok, majer/ Chatey, o rok neskôr Chataj. V podstate sa názov celé stáročia
nemenil a zostal rovnaký. O jeho pôvode a význame však veľa nevieme a pôvod názvu je
nejasný.

5.6. Pamiatky : rímskokatolícky kostol svätej Margity bol postavený v roku 1845, postavený
v klasicistickom slohu prestavbou pôvodného barokového kostola, evanjelický kostol z roku
1939, Pamätník padlých druhej svetovej vojny, Cholerový cintorín

5.7.Významné osobnosti obce sú: Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský DrSc.,

významný

archeológ svetového formátu, dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV, ktorý

sa

zaslúžil o odkrytie tisícročných mlčiacich tajomstiev pod povrchom Čataja, Mária Bagiová
dlhoročná učiteľka a neskôr aj riaditeľka základnej školy v obci, významne sa zaslúžila
o rozvoj školstva, rozvoj folklóru a tradíciu výšiviek v obci.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou v Čataji. Základná škola zabezpečuje základné
vzdelanie prvého stupňa v ročníkoch jeden až štyri.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: poliklinika v Senci

zriadená súkromnými

ambulanciami.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec pre občanov cez neziskovú organizáciu Ružová
záhrada so sídlom v Senci.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú spoločenské organizácie organizovaním
rôznych spoločenských aktivít pre občanov.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny Viera

-

Potraviny Brigant

-

Pohostinstvo u Bagiho

-

Bistro Brigant

-

Pub u Kapustu

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo Čataj
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva.
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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č.100-10A/OZ/2016
Zmeny rozpočtu
- prvá zmena Rozpočtové opatrenie starostky č.1 dňa 20.1.2017
- druhá zmena schválená dňa 19.07.2017 Uznesením č. 55-6/A-OZ/2017
- tretia zmena Rozpočtové opatrenie starostky č. 2 dňa 26.09.2017
- štvrtá zmena Rozpočtové opatrenie starostky č.3 dňa 30.11.2017
- piata zmena Rozpočtové opatrenie starostky č.4 dňa 30.12.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
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

Schválený
rozpočet
v EUR
623.718,00
553.718,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v EUR
708.767,53

55.000,00
15.000,00
623.718,00

608.195,53
10.000,00
55.000,00
35.572,00
692.160,56

309.192,00
55.000,00

321.826,56
77.300,00

258.991,00

293.034,00
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7.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
v EUR
708.767,53

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

668.071,15

94,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 708.767,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 668.071,15 EUR, čo predstavuje 97,07% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
608.195,53

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

593.500,03

97,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 608.195,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
593.500,03 EUR, čo predstavuje 97,58% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
467.941,43

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

461.820,67

98,69

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 345.551,43 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 345.551,43 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89.820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 88.166,58EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,15% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 69.092,35 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 19.074,23 EUR .
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.413,00 EUR, čo
predstavuje plnenie 100,92 %.
Daň za výherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 3.150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11,21 EUR, čo
predstavuje plnenie 0,35 %, nízke plnenie, pretože nebolo schválené VZN / povolené hracie
prístroje v obci/.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 28.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26.678,45 EUR čo
predstavuje plnenie 95,28%
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
140.254,10

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

131.679,36

93,88

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 22.681,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13.977,97 EUR,
čo je 61,62 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 7.592,93 EUR za prenájom hrobových miest 5.122,50 EUR, za vyhlásenie
v MR, poplatky za nové smetné nádoby, príjem za pokuty v sume 1.262,54 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2.628,33 EUR, čo
je 105,13 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
v EUR
212,90

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

212,90

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 212,90 EUR, bol skutočný príjem vo výške
212,90 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 114.860,16 EUR bol skutočný príjem vo výške
114.860,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Minister.práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
1.932,48
1.089,03
107.629,00
108,42
386,43
50,59
2.942,51
568,30
48,40
105,00

Účel
na matričnú činnosť
na stavebný úrad
na základné vzdelanie
na životné prostredie
na evidenciu obyvateľstva
na pozemné komunikácie
paragraf 50J
na voľby
na register adries
základné vzdelanie / vratka ZP/

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

11

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
55.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

29.000,00

52,72

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 55.000,00EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 29.000,00 EUR, čo predstavuje 52,72% plnenie.
3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
35.572,00

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% plnenia

35.571,12

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 35.572,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
35.571,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
ZŠsMŠ
35.571,12 EUR
4. Kapitálový príjem:

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
10.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR
10.000,00

% plnenia

100

Z rozpočtovaných 10.000,00 EUR bol skutočný príjem 10.000,00 EUR čo predstavuje 100%
plnenie. Kapitálový transfer bol účelovo určený a bol použitý v súlade s jeho účelom.

7.1.A.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene v
EUR
692.160,56

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% čerpania

646.317,29

93,91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 692.160,56 EUR bolo
k 31.12.2017v sume 646.317,29 EUR, čo predstavuje 93,91% čerpanie.

skutočne

čerpané
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
321.826,56

Skutočnosť k 31.12.2017
279.674,96

% čerpania
86,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 321.826,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 279.674,96 EUR, čo predstavuje 86,90 % 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 výdavkov 105.066,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
104.684,50 EUR, čo je 99,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, stavebného úradu, starostky, kontrolóra obce, zamestnancov na dohody, poslancov
OZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 34.758,59, EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
34.307,78 EUR, čo je 98,70 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 174.875,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
133.556,68 EUR, čo je 76,37 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov,
údržba zelene, parkov, ciest, ulíc v obci nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7.126,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
7.126,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
V EUR
77.300,00

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR

% čerpania

76.959,24

99,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 77.300,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017v sume 76.959,24 EUR, čo predstavuje 99,55 % čerpanie.
Na rozpočet k výstavbe chodníka v obci a polohopis bolo čerpanie 5.360,00 EUR, na
rekonštrukciu telocvične bolo čerpanie 10.000,00 z poskytnutej dotácie z BSK a 46.099,24
EUR z vlastných zdrojov obce
, na nákup pozemku pod kabíny futbalového klubu bolo
čerpanie 15.500,00 EUR.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Rekonštrukcia telocvične na futbalovom ihrisku.
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3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
2017po poslednej zmene
289.083,00
289.083,09
100
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 289.083,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 289.083,09 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017po poslednej zmene
3.951,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

3.951,00

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

7.2. 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
629.071,15
593.500,03
35.571,12

568.758,05
279.674,96
289.083,09

60.313,10
10.000,00
10.000,00
0,00

80.910,24
76.959,24
3.951,00

70.910,24
-70.910,24
0,00
-10.597,14
29.000,00
0,00

29.000,00
639.071,15
649.668,29
-10.597,14
0,00
-10.597,14
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Schodok rozpočtu v sume -9.897,14 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, navrhujeme kryť z rezervného fondu obce:

-

Krytie schodku rozpočtu z rezervného fondu obce : -10.597,14 EUR

7.2.A.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Účtovná jednotka 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 1.1.2016
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 :
-rekonštrukcia telocvične
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
41.503,05
14.719,08

20.000,00

36.222,13

Sociálny fond
Účtovná jednotka vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu
a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel Úbytky
KZ k 31.12.2017

1,00 %

Suma v EUR
577,00
759,29
1.336,29
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7.3. Rozpočet na roky 2018-2020.

Príjmy celkom
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
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018
693.250,00

Rozpočet
na rok 2019
633.750,00

Rozpočet
na rok 2020
632.250,00

583.250,00

581.750,00

582.250,00

98.000,00
12.000,00

40.000,00
12.000,00

35.000,00
15.000,00

693.250,00

633.750,00

632.250,00

328.670,00
98.000,00

323.750,00
40.000,00

327.250,00
35.000,00

266.580,00

270.000,00

270.000,00

8.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
1.338 234,26
1.127 294,74

KZ k 31.12.2017 v EUR
1.323 488,94
1.126 996,24

671,42
764.477,67
362.145,65
210.859,72

413,02
764.437,57
362.145,65
196.452,80

91.514,51

87.408,27

13.153,59
106.191,62

12.139,10
96.905,43

79,80

39,90
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
1.338 234,26
1.288 403,23

KZ k 31.12.2017 v EUR
1.323 488,94
973 813,34

55.300,78
17.362,72

17.782,37
17.271,69

1.200,00
107,77
560,61
15.494,34

1.200,00
0,00
653,00
15.418,69

32.468,31

332.403,91

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Účtovná jednotka v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-1-

Futbalový klub -bežné výdavky
Stolnotenisový klub – bežné výdavky
Motokrosový klub – bežné výdavky
OZ Čatajančatá- bežné výdavky
Jednota dôchodcov – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2.000,00
400,00
400,00
300,00
601,61

2.000,00
400,00
400,00
300,00
601,61

0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách.
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9.1. Prijaté granty a transfery.
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
-bežné výdavky
-2-

-1-

MV SR
MD SR
MV SR
MV SR
MŽP SR
MV SR
MD SR
MPSVaR
MV SR

Matričná činnosť
Stavebný úrad
Základné vzdelanie
Register adries
Životné prostredie
Evidencia obyvateľstva
Pozemné komunikácie
Paragraf 50J
Voľby

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1.932,48
1.089,03
107.629,00
48,40
108,42
386,43
50,59
2.942,51
568,30

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1.932,48
1.089,03
107.629,00
48,40
108,42
386,43
50,59
2.942,51
568,30

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5-

Účtovná jednotka neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

10. Hospodársky výsledok

za 2017 – vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok.
Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady

590.022,38

524.688,88

592.120,00

Materiál

63.774,53

41.550,41

65.120,00

51 – Služby

92.611,75

85.835,07

91.100,00

52 – Osobné náklady

340.173,43

138.277,75

350.000,00

30.060,03

0,00

350,00

81.244,07

83.694,71

81.300,00

2.412,77

499,38

750,00

3.550,00

173.631,56

3.500,00

3.238,64

1.200,00

Názov

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
32- Rezervy
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59 – Dane z príjmov
Výnosy

639.202,88

542.471,25

609.825,00

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

38.638,20

8.942,17

39.100,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

439.415,90

464.791,83

420.000,00

2.723,76

2.841,23

25,00

2.038,64

1.200,00

3.600,00

2.835,68

3,30

2.100,00

153.550,70

64.692,72

145.000,00

49.180,05

17.782,37

17.705,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok v sume 17.782,37 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Ostatné dôležité informácie.
11.1.Významné investičné akcie v roku 2017.
Investičné akcie realizované v obci v roku 2017 bola rekonštrukcia telocvične na ihrisku
Športového klubu Čataj.

11.2. Predpokladaný budúci vývoj činnosti.
Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch:
-

pokračovať vo výstavbe a rekonštrukcii chodníkov v obci,
rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ Čataj
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11.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Daša Takáčová
účtovníčka

Schválil:

Marta Tušová
starostka obce

V Čataji 30. 9. 2018
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