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ZHRNUTIE
Obce sú základným prvkom územnej samosprávy
v Slovenskej republike, pričom tvoria nezastupiteľnú zložku správy vecí verejných. Obce vykonávajú originálne
(vlastné) kompetencie, ako aj prenesené kompetencie
štátnej správy na svojom území. Kontrolnými akciami
NKÚ SR v rámci prioritného zamerania na oblasti efektívnej a transparentnej verejnej správy priebežne preveruje,
ako si samosprávy plnia tieto povinnosti a ako hospodária
s verejnými prostriedkami a majetkom.
Kontrolovanými subjektmi boli obec Frička s počtom
337 obyvateľov a obec Hrabské s počtom 607 obyvateľov. Obe obce sa nachádzajú na území Prešovského
samosprávneho kraja v okrese Bardejov.
Zistenia z kontrol týchto dvoch malých obcí poukazujú na
veľké množstvo nielen viac či menej formálnych nedostatkov, ale predovšetkým na závažné porušenia zákonov
v oblasti účtovníctva a správy majetku ako aj rozpočtových pravidiel najmä porušením finančnej disciplíny
v celkovej sume 131 tisíc eur z toho obec Hrabské
v sume 127 tisíc eur.
Nedostatky boli tiež zistené aj v dodržiavaní základných
princípov fungovania samosprávy. Počnúc chybnou tvorbou rozpočtu, cez nesprávne prideľovanie dotácií
a príspevkov, nevyberanie daní a poplatkov za komunálny
odpad, až po závažné porušenia finančnej disciplíny napríklad pri prevodoch obecných financií na súkromný účet
zamestnankyne vo výške takmer 25 tisíc eur, pri použití
normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na potreby
obce vo výške 20 tisíc eur, pri zaplatenie faktúr za nevykonané práce v ZŠ za 25 tisíc eur, ako aj pri odmenách
vybraným poslancom za viac ako 15 tisíc eur. To všetko
sa javí nielen ako nedostatočná znalosť legislatívy, ale aj
ako manažérske zlyhania vedenia obce, ktoré nevytvorilo
a nezabezpečilo dôsledné fungovanie vnútorného kontrolného systému. Dokonca zanedbalo aj základné povinnosti obce – napr. zvolať zasadnutie ObZ aspoň raz za 3
mesiace, či zabezpečiť si príjmy prostredníctvom miestnych daní a poplatkov.
Na základe doterajších skúseností z podobných kontrol
NKÚ SR konštatuje, že malé obce majú často problém
zabezpečiť dodržiavanie legislatívy, ktoré sa týkajú ich
správy a komplexných pravidiel v oblasti rozpočtovníctva
a účtovníctva. Hoci mnohé obce zabezpečujú niektoré

takéto služby prostredníctvom spoločných úradovní (kontrolované obce mali spoločný obecný úrad v obci Sveržov), viaceré závažné nedostatky v ich správe pretrvávajú. Svoju úlohu si dostatočne neplnia ani hlavní kontrolóri,
ktorí sú nástrojom vnútornej kontroly.
Závažné kontrolné zistenia NKÚ SR odstúpi príslušným orgánom z dôvodu nedodržania finančnej disciplíny a tiež orgánom činným v trestnom konaní
z dôvodu podozrenia z naplnenia znakov skutkovej
podstaty trestného činu porušovania povinností pri
správe cudzieho majetku.
NKÚ SR dlhodobo poukazuje na to, že oblasť územnej
samosprávy je z pohľadu verejných financií riziková práve
v otázke dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia s majetkom a zverejňovania informácií, ako aj na fakt,
že v samospráve zlyháva vnútorná kontrola na všetkých
úrovniach.
Už doterajšie kontroly najvyššieho kontrolného úradu, ako
nezávislej odbornej autority v oblasti externej kontroly,
poukazujú na značnú chybovosť a nedodržiavanie pravidiel účtovníctva a rozpočtovníctva, ako aj na iné systémové nedostatky v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom v prostredí miestnej samosprávy.
NKÚ SR preto odporúča príslušným rezortom a výborom
Národnej rady SR, aby sa týmito nedostatkami a zisteniami zaoberali a prijali systémové opatrenia prostredníctvom úpravy legislatívy.
Zistenia uvedené v tejto správe potvrdzujú potrebu systémových odporúčaní, ktoré NKÚ SR predložil Vláde SR
a Národnej rade SR zamerané
• na úpravu legislatívy v oblasti finančnej kontroly

a posilnenia vnútorného kontrolného systému
• na systémový prístup k vytváraniu sídiel spoločných obecných úradov
• na vytvorenie centrálneho orgánu, zodpovedného za manažment nevyhnutných modernizačných zmien vo verejnej správe
• na verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní komunálnej reformy, o deľbe kompetencií, o konsolidácii sídelnej štruktúry a o fiškálnej decentralizácii.
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1

ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE

Cieľom kontrolnej akcie v obciach Frička a Hrabské bolo
preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami
a nakladaní s majetkom.

2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019. Kontrolou bolo preverené hospodárenie obce Frička a obce Hrabské. Pri
kontrole boli použité tieto kontrolórske postupy a techniky:
štúdium všeobecne záväzných právnych predpisov, preskúmanie dokladov a dokumentov, analytické postupy,
rozhovory so zamestnancami a priame pozorovanie.
V rámci preverených oblastí bola pozornosť zameraná na
dodržiavanie pravidiel pri rozpočtovom hospodárení a ich
následnom vykazovaní v záverečnom účte. Predovšetkým
bola kontrola sústredená na hospodárenie s verejnými
3

3.1

Predmetom kontroly bol rozpočet obce a výsledky rozpočtového hospodárenia, hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom a vnútorný kontrolný
systém.

prostriedkami, ktoré boli použité na plnenie úloh a potrieb
obcí s prepojením na účinnosť fungovania ich vnútorných
kontrolných systémov.
Pri kontrole bol použitý prístup detailného preverovania
dokladov a v prípade potreby na vzorke vybranej neštatistickou metódou, založenou na odbornom úsudku kontrolórov. Kontrolovaným obdobím bol rok 2017, z dôvodu
objektívneho zhodnotenia aj súvisiace obdobia. Výkon
kontroly bol realizovaný v čase od 8. marca 2019 do 28.
júna 2019.

ZISTENIA A ODPORÚČANIA
ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Kontrolóri zistili viacero nedostatkov už pri tvorbe rozpočtu obce Frička. Obecný rozpočet na rok 2017 nevychádzal z viacročného rozpočtu a nebol schválený ani ako
programový, resp. obec neprijala uznesenie o tom, že
nebude uplatňovať programové rozpočtovanie, ako to
ukladá zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zmeny rozpočtu ani rozpočtové opatrenia neboli
schválené ObZ.

Záverečný účet obce za rok 2017 bol síce schválený ObZ,
avšak bez výroku, pričom k jeho prerokovaniu došlo až
šesť mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Audit účtovnej závierky a výročná správa za rok 2017 neboli overené audítorom. Uvedené nedostatky sú v rozpore so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a zákonom o účtovníctve.

Graf 1: Rozpočet obce Frička podľa štatistickej klasifikácie, rok 2017, v eurách

Obec Frička, rozpočet, rok 2017: 109 324 €

Rekreácia, kultúra a
nábeženstvo; 770

Sociálne zabezpečenie; 22
347

Bývanie a občianska
vybavenosť; 1 423
Ochrana životného
prostredia; 2 132
Ekonomická oblasť;
543

Všeobecné verejné služby;
80 702

Verejný poriadok a
bezpečnosť; 1 407

Zdroj: spracované NKÚ SR podľa podkladov od obce
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Obec Hrabské podľa zistení kontrolórov nevykonávala
zmeny rozpočtu priebežne rozpočtovými opatreniami, ale
súhrnne na základe skutočného plnenia príjmov
a čerpania výdavkov, čo nie je v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záverečný účet síce obsahoval zákonom predpísané
náležitosti, išlo však len o formálne usporiadanie
z dôvodu, že normatívne finančné prostriedky pre ZŠ
neboli správne vykázané. Nedostatky boli zistené aj pri
nesprávnom vyčíslení výsledku rozpočtového hospodárenia.

Graf 2: Rozpočet obce Hrabské podľa štatistickej klasifikácie, rok 2017, v eurách

Obec Hrabské, rozpočet, rok 2017: 627 503 €

Sociálne zabezpečenie;
151 585

Vzdelávanie; 235 212

Všeobecné verejné služby;
166 159
Ochrana životného
prostredia; 69 580

Verejný poriadok a
bezpečnosť; 1 560
Ekonomická oblasť; 2 759

Bývanie a občianska
vybavenosť; 166
Rekreácia, kultúra a
nábeženstvo; 482

Zdroj: spracované NKÚ SR podľa podkladov od obce

3.2

HOSPODÁRENIE S VEREJNÝMI PROSTRIEDKAMI A NAKLADANIE S MAJETKOM

V obci Frička kontrolóri zistili množstvo pochybení aj
v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom.
Obec uhradila faktúry za konzultačné a poradenské služby spojené s realizáciou verejného obstarávania v celkovej sume 1 490 eur, pričom dodanie takýchto služieb obec
nevedela preukázať. Mandátna zmluva na zabezpečenie
poradenstva a realizáciu verejného obstarávania, ale ani
zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských
služieb neboli zverejnené.
Pochybenia boli identifikované aj v oblasti poskytovania
príspevkov a preddavkov, čo bolo v rozpore s predpismi.
Obec napr. poskytla preddavok 90 eur bez toho, aby bol
vopred zmluvne dohodnutý, a tiež poskytla fyzickým osobám návratné finančné výpomoci v celkovej sume
1 520 eur. Obec tiež poskytla finančné príspevky občianskemu združeniu v celkovej sume 650 eur, pričom nemala
prijaté VZN o poskytovaní dotácií.
Kontrolóri tiež zistili, že obec Frička v štyroch prípadoch
uhradila výdavky za posedenia so seniormi a kultúrne
podujatie vo výške 934 eur, pričom súčasťou faktúr neboli
prezenčné listiny alebo fotodokumentácia, čím nebola
zabezpečená preukázateľnosť účtovných záznamov
v zmysle zákona o účtovníctve.

Porušenia boli identifikované aj v oblasti základnej činnosti obce v zmysle zákona o obecnom zriadení, keď obec
Frička nepredložila žiadnu dokumentáciu, ktorá by preukazovala činnosť ObZ v druhom polroku 2017.
Nedostatky boli aj pri správe obecných daní. Obec Frička
ako správca dane nevykonávala miestne zisťovanie.
Poplatok za komunálny odpad nebol vyrubovaný rozhodnutím, ale zastaraným „platobným výmerom“. Zároveň
rozhodnutia (platobné výmery) neboli doručované do
vlastných rúk. Bez toho však nemožno určiť presné lehoty
na určenie právoplatnosti, pretože dátum doručenia je
rozhodujúci. Obec v rokoch 2014 - 2018 nevyužila možnosť vyzvať daňových dlžníkov na úhradu nezaplatených
daní a poplatkov.
V roku 2017 obec neúčtovala o skutočnej výške pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov v dôsledku čoho
boli v súvahe vykázané nesprávne údaje a účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o stave
účtovníctva. V rozpore so zákonom bolo tiež to, že obec
nevykonala za rok 2017 inventarizáciu majetku.
Obec Hrabské použila účelovo určené finančné prostriedky (normatívy) základnej školy na svoje bežné výdavky. V roku 2015 išlo o sumu 8 940 eur a v roku 2016
o sumu 11 813 eur. Uvedené finančné prostriedky neboli
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vrátené do ŠR SR. Zároveň bolo zistené, že obec uhradila obchodnej spoločnosti z transferu zo ŠR SR finančné
prostriedky v sume 24 847 eur za práce, tovary a služby
vykonané na ústrednom kúrením v ZŠ, pričom ich dodanie nevedela pri fyzickej obhliadke miesta kontrolórmi
NKÚ SR preukázať.
Závažným zistením s možnými trestnoprávnymi dôsledkami je fakt, že v rokoch 2014 až 2018 boli vykonané
neoprávnené bezhotovostné prevody z bankového účtu
obce v celkovej sume 24 768 eur na súkromný účet pracovníčky obce. Neoprávnené platby boli v účtovníctve
zaúčtované v 18 prípadoch ako úhrada mzdy, v deviatich
prípadoch ako úhrada faktúr a v 17 prípadoch ako výber
hotovosti z banky.
Uvedené finančné operácie mali vplyv na správnosť účtovníctva. Úhrada týchto finančných prostriedkov bola
v účtovníctve obce zaúčtovaná na základe bankových
výpisov, ktoré nezodpovedali skutočnosti.
Tabuľka č. 1: Prehľad neoprávnených platieb z rozpočtu obce v eurách
za roky 2014 - 2018

Rok

Suma

2014

304,84

2015

9 593,48

2016

5 338,86

2017

8 248,08

2018

1 282,62

Spolu

24 767,88

Zdroj: Spracované NKÚ SR na základe bankových výpisov
a mzdových listov

V rozpore so zákonom obec poskytla v hotovosti 7 500
eur nájomníkom bytov, pričom nevedela preukázať komu
boli finančné prostriedky vyplatené. Zároveň zasadnutie
ObZ, na ktorom malo dôjsť k schváleniu poskytnutia finančných prostriedkov, sa podľa vyjadrenia obce vôbec
neuskutočnilo. Podobne aj zakúpením dvoch sporákov na
tuhé palivo pre sociálne slabé rodiny v celkovej sume 660
eur došlo k nehospodárnemu vynakladaniu verejných
prostriedkov.
Závažným porušením zákona bolo tiež to, že nad rámec
zásad odmeňovania boli trom obecným poslancom (zo
siedmych) v rokoch 2017 až 2018 vyplatené odmeny
v celkovej sume 15 370 eur. Starostovi obce boli vyplatené cestovné náhrady za roky 2015 až 2018 vo výške viac
ako 20 tisíc eur, pričom nemal písomnú dohodu
o používaní súkromného motorového vozidla schválenú
ObZ.

či 70 dňoch. V uznesení ObZ však neboli uvedené mená
rodín, konkrétny účel použitia finančných prostriedkov, ani
žiadny spôsob kontroly zo strany obce ohľadne použitia
finančných prostriedkov.
Obec Hrabské nevyvinula dostatočné úsilie zabezpečiť si
príjmy do vlastného rozpočtu tým, že neprijala VZN
o miestnych daniach, ktorým by určila sadzby miestnych
daní a ani nevyrubovala miestny poplatok za komunálny
odpad. Daňové a nedaňové pohľadávky boli zaúčtované
vo výške rozpočtovaných príjmov, pričom ich výška sa
upravila k 31. decembru internými dokladmi, ktorých obsah obec nevedela preukázať.
Z dôvodu neplatenia nájomného v obecných bytoch nižšieho štandardu boli uzatvorené s dlžníkmi uznania dlhu
z titulu nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.
Avšak pri porovnaní evidencie pohľadávok podľa uznaných dlhov a ich výškou vedenou v účtovníctve boli zistené nezrovnalosti. Zároveň bolo zistené, že úhrada príjmov
za nájomné v obecných bytoch bola v roku 2015 nižšia
o 5 249 eur, v roku 2016 o 3 710 eur a v roku 2017
o 2 224 eur ako preukazovala skutočnosť podľa predloženej evidencie obce. Naopak, v roku 2018 obec prijala
až o 15 010 eur viac, ako bolo deklarované v uznaniach
dlhu, ktoré uzatvoril starosta obce s nájomníkmi bytov.
Tabuľka č. 2: Prehľad platieb nájomného za byty v eurách za roky
2015 - 2018

Rok

Úhrady
podľa evidencie

Zaúčtované
úhrady

Rozdiel

2015

7 716

2 467

-5 249

2016

15 517

11 807

-3 710

2017

10 374

8 150

-2 224

2018

12 516

27 526

15 010

Zdroj: Spracované NKÚ SR podľa podkladov od obce

Zistené nedostatky (neoprávnené bezhotovostné platby,
úhrada nájomného) zvýraznili nedostatky a nepreukázateľnosť účtovníctva z čoho vyplýva, že, účtovná závierka
neposkytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii
obce, tak ako to vyžaduje zákon o účtovníctve.
Podľa zistení kontrolórov, obec tiež neinventarizovala
majetok a záväzky za roky 2015 až 2017. Za rok 2018
bola predložená inventarizácia dlhodobého hmotného
majetku, bankových účtov, pokladnice, pozemkov
a pohľadávok, tá však nezodpovedala ustanoveniam
zákona o účtovníctve.

Obec Hrabské tiež poskytla obyvateľom obce, ktorých
postihol požiar, celkovo 11 100 eur. Pomoc vo výške
10 500 eur však nebola vyplatená okamžite, ale až po 40
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3.3

VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM

Obec Frička a ani obec Hrabské nemali vypracovanú
internú smernicu, ktorá by upravovala základné pravidlá,
ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. Kontrolou
bolo zistené, že finančná kontrola nebola vo všetkých
prípadoch vykonávaná v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Vo väčšine prípadov finančné operácie
pripravila, schválila, skontrolovala aj realizovala tá istá
osoba. Hlavná kontrolórka obce Hrabské zistila nedostatky napríklad v oblasti miestnych daní a poplatkov, nájomného, základnej finančnej kontroly, pričom starosta obce
neprijal opatrenia k zisteným nedostatkom. Uvedené
4

skutočnosti len potvrdzujú riziko nedostatočne účinných
vnútorných mechanizmov riadenia obce.
V obci Frička plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky neboli za I. a II. polrok 2017 predmetom rokovania
ObZ. Za rok 2017 hlavná kontrolórka nevypracovala správy o kontrolnej činnosti, odborné stanoviská k návrhu
rozpočtu a záverečnému účtu.
Zistené nedostatky v rámci vykonaných kontrol poukazujú na neúčinnosť kontrolných mechanizmov
oboch obcí.

ODPORÚČANIA

Obec Frička
1. Aktualizovať vnútroorganizačné predpisy a dokumenty ako štatút, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom,
VZN o miestnych daniach a poplatkov.
2. Komplexne zabezpečiť správu daní a poplatkov prostredníctvom softvérového vybavenia.
3. Zabezpečiť úplnosť účtovných záznamov doložením prezenčných listín, fotodokumentácie, dodacích listov a podobne.
4. Zabezpečiť evidenciu a archiváciu zmlúv a objednávok.
5. Vypracovať interný predpis na vykonávanie finančnej kontroly a na čerpanie výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce.
Obec Hrabské
6. Zabezpečiť evidenciu daňových a nedaňových pohľadávok a v pravidelných intervaloch odsúhlasovať účtovnú evidenciu s daňovou evidenciou.
7. Vymáhať daňové a nedaňové pohľadávky.
8. Uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti s pracovníkom povereným vedením pokladnice.
9. Prijať VZN o miestnych daniach za účelom zabezpečenia vlastných príjmov do rozpočtu obce.
10. K interným dokladom z dôvodu ich preukázateľnosti prikladať prílohu, ktorá zdokumentuje opodstatnenosť ich zaúčtovania.
11. Aktualizovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
5

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

V priebehu kontroly prebiehala s kontrolovanými subjektmi aktívna komunikácia tak v štádiu preverovania a zdokumentovania zistení a nedostatkov, ako aj pri formulovaní kontrolných záverov.
So štatutárnym zástupcom obce boli výsledky kontroly
prerokované. Obce nevzniesli námietky voči pravdivosti,
úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.
V lehote stanovenej v zápisnici o prerokovaní protokolu
o výsledku kontroly obce prijali spolu 52 opatrení na od-

6

stránenie kontrolou zistených nedostatkov; z toho obec
Frička 25 opatrení a obec Hrabské 27 opatrení.
NKÚ SR bude plnenie prijatých opatrení zo strany kontrolovaných subjektov sledovať a vyhodnocovať.
Vzhľadom na objem a závažnosť zistení z kontrol budú
výsledky kontrolnej akcie zaslané aj orgánom činným v
trestnom konaní, a tiež Úradu vládneho auditu
a Ministerstvu financií, z dôvodu porušenia finančnej
disciplíny.

TÍM KONTROLÓROV
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Kontrola bola vykonaná skupinou štyroch kontrolórov
z regionálnej expozitúry NKÚ SR v Prešove, ktorí majú v
oblasti územnej samosprávy dlhoročné skúsenosti
7

a disponujú odbornými a profesionálnymi znalosťami
potrebnými na výkon tejto kontroly.

ZÁVER

V rámci kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
a nakladania s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy boli preverené skutočnosti v súlade
s účelom a predmetom kontroly.
Boli preverené jednotlivé body kontroly, ktoré sú uvedené
v tejto záverečnej správe. Z hľadiska závažnosti a počtu
kontrolných zistení ide o závažné nedostatky (neoprávnené bezhotovostné úhrady v neprospech rozpočtu obce,

použitie normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na
potreby obce, nedodanie zaplatených prác, tovarov
a služieb pre ZŠ) najmä v obci Hrabské.
Najväčšie rezervy vidí NKÚ SR v úprave vnútorného
kontrolného systému; ako aj v nastavení základných pravidiel a procesov pri uplatňovaní všeobecne záväzných
právnych predpisov.

KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
02/501 14 911
info@nku.gov.sk

Obec Frička
Frička 43
086 02 Gaboltov
054/479 41 21
obecfricka@zoznam.sk
Obec Hrabské
Hrabské 103
086 06 Malcov
054/479 62 18
obechrabske@centrum.sk

ZÁVEREČNÚ SPRÁVU PREROKOVAL SENÁT NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SR POD VEDENÍM PODPREDSEDU NKÚ ING. VLADIMÍRA TÓTHA DŇA 13.8.2019
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PRÍLOHY
Príloha č. 1: Obec Frička - Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2017
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť*

Plnenie (%)

Príjmy spolu

92 950,00

98 797,00

110 708,51

112,06

V tom: bežné príjmy

92 950,00

98 797,00

98 654,93

99,86

kapitálové príjmy

0,00

0,00

971,98

x

príjmové finančné operácie

0,00

0,00

11 081,60

x

Výdavky spolu

92 950,00

98 640,00

109 323,67

110,83

V tom: bežné výdavky

92 950,00

98 640,00

97 851,15

99,20

kapitálové výdavky

0,00

0,00

11 081,60

x

výdavkové finančné operácie

0,00

0,00

390,92

x

Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok -)
vrátane finančných operácií

0,00

157,00

1 384,84

x

Bežný rozpočet (+, -)

0,00

157,00

803,78

x

Kapitálový rozpočet (+, -)

0,00

0,00

-10 109,62

x

Finančné operácie (+, -)

0,00

0,00

10 690,68

x

Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok -)
po vylúčení finančných operácií

0,00

157,00

-9 305,84

x

Zdroj: Spracované NKÚ SR podľa záverečného účtu za rok 2017, *podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017

Príloha č. 2: Obec Hrabské – Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2017 v eurách
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet*

Skutočnosť*

Plnenie (%)

Príjmy spolu

431 272,65

639 255,73

644 355,33

100,80

V tom: bežné príjmy

417 272,65

608 005,73

619 967,52

101,97

0,00

0,00

0,00

x

14 000,00

31 250,00

24 387,81

78,04

Výdavky spolu

431 272,65

613 270,22

627 502,77

102,32

V tom: bežné výdavky

405 272,65

606 580,22

620 817,64

102,35

20 000,00

1 890,00

1 885,13

99,74

6 000,00

4 800,00

4 800,00

100,00

25 985,51

16 852,56

x

Ukazovateľ

kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok -)
vrátane finančných operácií

0,00

Bežný rozpočet (+, -)

12 000,00

1 425,51

-850,12

x

Kapitálový rozpočet (+, -)

-20 000,00

-1 890,00

-1 885,13

x

Finančné operácie (+, -)

8 000,00

26 450,00

19 587,81

x

-464,49

-2 735,25

x

Hospodársky výsledok
(prebytok + / schodok -)
po vylúčení finančných operácií

-8 000,00

Zdroj: Spracované NKÚ SR, *podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
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