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Materiál  č.  2 na 38. zasadnute Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 30. 7. 
2018

K bodu programu 3:„ Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2017“

1. Dôvodová správa 

Predkladá: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka obecného úradu

                    Ing. Mária Fülöpová, hlavný kontrolór

Dôvodová správa k materiálu č. 2 na 38. zasadnut OZ v Trnovci nad Váhom

Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom je spracovaný v súlade s ustanovením §16 zákona 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Záverečný účet obsahuje údaje 
- o rozpočte obce na rok 2017 
- rozbor príjmov za rok 2017 
- rozbor výdavkov za rok 2017 
- schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 
- tvorba a použite prostriedkov fondov 
- bilancia aktv a pasív k 31.12.2017 
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
- prehľad o poskytnutých dotáciách 
- fnančné usporiadanie vzťahov 
- hodnotenie plnenia programov obce 

Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2017 vyjadruje výsledky hospodárenia za 
sledované obdobie. 
Hospodárenie obce v roku 2017 je charakterizované nasledovne: 
- bežné hospodárenie v roku 2017 



bežný rozpočet obce je prebytkový v sume 181 524,47 € 
- kapitálové hospodárenie v roku 2017 

kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke 228 867,74 €, 
Pohľadávky k 31.12.2017 sú vo výške 70.215 € 
- daňové pohľadávky sú vo výške 24.780 € 
- ostatné pohľadávky 45 435 €. 

Záväzky k 31.12.2017 sú vo výške 978 490,93 € 
- krátkodobé záväzky vo výške 142 774,27 € / mzdy, odvody zamestnancov, zábezpeka/ 
- dlhodobé záväzky vo výške 834 916,66 € / úver ŠFRB/. 

Hospodárenie obce za rok 2017 je schodok vo výške 47 343,27 €. 
Programový rozpočet je tvorený 14 programami. Programy sa delia na podprogramy. Každý 
program  obsahuje  zámery,  ciele  a  merateľné  ukazovatele.  Každý  program  má priradený 
stručný, výstžný názov. Programy a ich podprogramy predstavujú aktvity (činnosti obce.

Záverečný  účet  vypracovala  ekonómka  obce  M.  Szabová.  Návrh  Záverečného  účtu  Obce  
Trnovec nad Váhom za rok 2017 a správa audítora k záverečnému účtu je prílohou tohto  
materiálu.

Záverečný účet obce za rok 2017 bol bodom rokovania komisie fnančnej a podnikateľskej 
dňa 24. 7. 2018. Členovia komisie zobrali návrh Záverečného účtu obce na vedomie.

Materiál prerokovaný


