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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 105/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 15.2.2018 uznesením č. 6/2018
- druhá zmena schválená dňa 29.3.2018 starostom obce
- tretia zmena schválená dňa 12.4.2018 uznesením č. 18/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 14.6.2018 uznesením č. 35/2018
- piata zmena schválená dňa 6.9.2018 uznesením č. 61/2018
- šiesta zmena schválená dňa 25.10.2018 uznesením č. 74/2018
- siedma zmena schválená dňa 2.11.2018 starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2018

v EUR

2 368 691

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 671 658

2 202 691
0
166 000
2 312 911

2 452 746
30 000
188 912
2 463 068

1 573 361
600 000
139 550
55 780

1 697 731
621 443
143 893
208 591

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 671 658

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 680 671

100,34

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 412 504

100,50

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 860 997

101,08

1. Bežné príjmy obce bez RO
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 400 447
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 841 062

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 747 062 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 777 162 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,03 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 950 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 949 475 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 97 517 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 850 940 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 018 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21 336 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo výške 70 383 EUR
Daň z ubytovania bola vo výške 63 817 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
95 878

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

91 388

95,32

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 875 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 73 500 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 876 EUR, čo je 125 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2018 po poslednej zmene
14 284
9 029
63,21
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, refundácií a vratiek, príjmy
za predaj lístkov na kultúrne podujatia.
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d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 463 507 EUR bol skutočný príjem vo výške 460 118
EUR, čo predstavuje 99,27 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
Účel
5 000 Materiálno-technické vybavenie DHZ
Voderady,
organizačnej
zložky
poskytovateľa transferu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery zo štátneho rozpočtu SR sú uvedené v časti 11 Záverečného účtu - „Finančné
usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom“.
2. Kapitálové príjmy obce bez RO:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
30 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

30 000

100

Celý kapitálový príjem 30 000 EUR pochádza z kapitálového transferu Ministerstva vnútra
SR na prístavbu garáží k hasičskej zbrojnici.
3. Príjmové finančné operácie obce bez RO:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
187 214

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

186 043

99,37

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2017 zo dňa 8.6.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 415 000 EUR. Z toho v roku 2018 bolo skutočné plnenie na tento účel
– obnova Starej školy - v sume 175 012 EUR.
V roku 2018 boli dočerpané nevyčerpané prostriedky zo ŠR v roku 2017 v sume 3 324 EUR a
nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov v sume 1 943
EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií (RO):
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
53 996

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

52 124

96,53

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
41 538 EUR
Základná umelecká škola
10 586 EUR
Na celkových príjmoch sa podieľali najmä príjmy od rodičov detí materskej školy na potraviny
a réžiu v školskej jedálni, poplatky od rodičov za návštevu detí v materskej škole, školskom
klube a základnej umeleckej škole, prenájom telocviční.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 463 068

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2 266 819

92,03
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1. Bežné výdavky obce bez RO
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
719 416

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

664 475

92,36

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 194 001 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 191 319
EUR, čo je 98,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky administratívnych a technických
zamestnancov obce, starostu obce, hlavného kontrolóra a matrikára.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 75 537 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74 578
EUR, čo je 98,73 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 375 598 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 327 138
EUR, čo je 87,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 63 580 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 60 892
EUR, čo predstavuje 95,77 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 10 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 10 548
EUR, čo predstavuje 98,58 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obce bez RO
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
621 443

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

488 594

78,62

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia cesty a chodníka na ulici A. Kubinu a Štefánikovej ulici
Z rozpočtovaných 170 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 152 769 EUR,
čo predstavuje 89,86 % čerpanie.
b) Kultúrna zóna obce
Z rozpočtovaných 81 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 76 790 EUR, čo
predstavuje 94,22 % čerpanie.
c) Obnova starej školy - Z rozpočtovaných 210 012 EUR bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2018 v sume 202 335 EUR, čo predstavuje 96,34 % čerpanie.
Ostatné:
d) Oplotenie zberného dvora – čerpanie vo výške 4 405 EUR,
e) Splašková kanalizácia na Športovej ulici – čerpanie 4 941 EUR,
f) Vodovod za Kandijskou ulicou – čerpanie 18 224 EUR,
g) Interiér novej knižnice – čerpanie 3 258 EUR,
h) Chladiaci katafalk do Domu smútku – 3 540 EUR,
i) Oplotenie školského areálu – 22 332 EUR
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3. Výdavkové finančné operácie obce bez RO
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
143 893

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

142 830

99,26

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 140 280 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 140 276 EUR, čo predstavuje 100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií obce (RO):
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
978 315
970 920
99,24
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
811 654 EUR
Z toho 610 mzdy 456 997 EUR, 620 odvody 158 893 EUR, 630 tovary a služby 187 195 EUR, 640 bežné transfery
8 569 EUR

Základná umelecká škola

159 266 EUR

Z toho 610 mzdy 106 722 EUR, 620 odvody 38 115 EUR, 630 tovary a služby 13 201 EUR, 640 bežné transfery
1 228 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Z toho: obec
RO
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

spolu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2 462 930,43
2 412 503,68
50 426,75
1 635 394,43
664 474,87
970 919,56
827 536,00
30 000,00
30 000,00
0,00
488 594,42
488 594,42
0,00
- 458 594,42
368 941,58
40 089,06
328 852,52
187 740,90
186 043,35
1 697,55
142 830,27
44 910,63
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Vylúčenie z prebytku
Upravený rozdiel finančných operácií (cudzie prostriedky)
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

4 052,72
40 857,91
2 680 671,33
2 266 819,12
413 852,21
44 141,78
369 710,43

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, z tohto prebytku vylučujú:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 967,81 EUR, a to na prenesený výkon
v oblasti školstva,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na prístavbu garáží
k hasičskej zbrojnici,
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 8 400,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 665,54 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 55,71 EUR,
ktoré je možné použiť v ďalších rozpočtových rokoch v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-

Prebytok rozpočtu 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 vo výške 368 941,58 EUR, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR a podľa osobitných predpisov spolu v sume 40 089,06 EUR navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 40 857,91 EUR upravený o nevyčerpané cudzie
prostriedky nájomníkov obecných objektov prijatých v roku 2018 vo výške 4 052,72 EUR,
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
369 710,43 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
Úbytky - použitie rezervného fondu:

Suma v EUR
352 913,82
+ 226 978,17
- 175 011,89

- uznesenie č. 44/2017 zo dňa 8.6.2017 - obnova budovy
starej školy (dočerpanie z roku 2017)

KZ k 31.12.2018

404 880,10

Sociálny fond
Obec 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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel
1%
- v zmysle kolektívnej zmluvy 0,05 %
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- Príspevok na regeneráciu zamestnancov
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
875,78
+ 1 747,18
+ 87,36
- 1 359,78
- 685,00
665,54

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Revízia a opravy plynových zariadení, drobné
opravy v bytoch
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
33 950,85
+ 8 400,00

- 1 943,17
40 407,68

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
10 607 589,14
10 955 098,61
9 474 311,96
9 372 054,20
20 036,76
9 175 313,29
278 961,91
1 125 306,87

13 687,75
9 079 404,54
278 961,91
1 579 427,56

0
461 487,06
0

2 205,34
688 051,91
0
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

18 008,06
645 811,75
0
0
7 970,31

12 718,80
876 451,51
0
0
3 616,85

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
10 607 589,14
10 955 098,61
5 556 205,78
6 160 458,21

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

5 556 205,78
1 058 302,85

6 160 458,21
932 600,07

2 000,00
3 324,31
724 126,10
104 757,90
224 094,54
3 993 080,51

2 000,00
31 023,52
696 198,60
91 331,41
112 046,54
3 862 040,33

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky (cudzie prostriedky)
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

27 777,38
20 053,42
9 797,36
5 028,37

27 777,38
20 053,42
9 797,36
5 028,37

112 046,54
695 894,50
28 313,44
898 911,01

112 046,54
695 894,50
28 313,44
898 911,01

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Slovenská
Sporiteľňa
Slovenská
Sporiteľňa
ŠFRB
ŠFRB

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

Investičný

423 072,00

83 716,00

2 251,24

83 708,00

r. 2019

Investičný

400 000,00

28 332,00

861,33

28 338,54

r. 2019

nájomné
byty
nájomné
byty

740.820,06

22 802,74

5 790,50

555 696,18

r. 2040

178.368,00

5 425,30

1 459,10

140 198,32

r. 2041

Účel

Rok

V roku 2018 obec nečerpala nový úver.
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
b)
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
2 166 773,95

Zostatok istiny k 31.12.2018
112 046,54

2 121 297,73
45 476,22
2 166 773,95
112 046,54
0
0
0
0
695 894,50
0
807 941,04
695 894,50
0
0
695 894,50
112 046,54

§ 17 ods.6 písm. a)
5,17 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
c) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu zníženie príjmov obce a RO k 31.12.2017

Suma v EUR

2 121 297,73
45 476,22
2 166 773,95
429 372,43
0
0
5 183,00
434 555,43
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

1 732 218,52

0
112 048.00
0
0
3 112,57
0
0
115 160,57

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

115 160,57

1 732 218,52

6,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2012 o dotáciách právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

-1-

Futbalový klub Voderady - rozvoj futbalu na
klubovej úrovni
Jednota dôchodcov - organizovanie stretnutí
seniorov
Stolnotenisový klub – rozvoj stolného tenisu na
klubovej úrovni
OZ Efektívna sebaobrana – rozvoj športu
OZ Floppers – rozvoj športu na klubovej úrovni
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady –
protipožiarna prevencia, civilná ochrana
Zariadenie pre seniorov Križovany

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

9 130,97

9 130,97

0

1 500,00

1 500,00

0

1 500,00

1 500,00

0

500,00
500,00
10 800,00

500,00
500,00
10 800,00

0
0
0

100,00

100,00

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2012
o dotáciách. Všetky dotácie boli dočerpané.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
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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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Voderady prostr.
od zriaďovateľa
ZŠ s MŠ Voderady
vlastné príjmy
ZUŠ Voderady prostr. od
zriaďovateľa
ZUŠ Voderady vlastné
príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

321 484,00

320 535,42

948,58

20 820,92

20 820,92

0

148 750,00

148 500,12

249,88

9 389,68

9 389,68

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Voderady – zo
štátneho rozpočtu SR
v roku 2018
ZŠ s MŠ Voderady –
nevyč. prostr. zo štátneho
rozpočtu SR z roku 2017
ZUŠ Voderady – zo
štátneho rozpočtu SR
v roku 2018

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

447 309,80

446 341,99

967,81

3 324,31

3 324,31

0

179,20

179,20

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

MAVOS, s.r.o.

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

-1-

-2-

Ministerstvo
školstva SR

Ministerstvo
vnútra SR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Bežné výdavky na mzdy
a prevádzku v školských
zariadeniach
Komunálne voľby, BV

447 489

446 521,19

967,81

526,86

508,00

18,86

Matrika, BV

3 243,18

3 243,18

0

492,03

492,03

0

42,00

42,00

0

30 000,00

0,00

30 000,00

1 346,40

1 346,40

0

138,76

138,76

0

1 655,01

1 655,01

0

64,41

64,41

0

Register obyvateľstva, BV
Register adries, BV

Ministerstvo
životného
prostredia
SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a reg.
rozvoja SR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Prístavba garáže k hasičskej
zbrojnici, KV
Prieskumné územie (plyn)
Životné prostredie
Stavebný úrad – BV
Pozemné komunikácie - BV

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Malženice –
obecný úrad
oblasť)
Malženice –
obecný úrad
oblasť)
e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

spoločný
(sociálna

894,6

894,6

0

spoločný
(stavebná

4 294,08

4 294,08

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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Obec v roku 2018 nemala finančné vzťahy so žiadnou VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet (počet obyvateľov do 2 000)
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 369 710,43 EUR.
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