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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č 5/3/2017-2
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena vykonaná dňa 4.4.2018 uznesením OZ č 1/6/2018
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2018 opatrením starostu obce č. 1/2018
- tretia zmena vykonaná dňa 18.10.2018 uznesením OZ 4/7/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2018 uznesením č. 6/2/2018
- piata zmena vykonaná dňa 31.12.2018 opatrením starostu č.2/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1 187 582,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 738 129,03

1 145 962,00
,00
13 500,00
28 120,00
0,00
1 187 582,00

1 285 935,98
293 124,00
65 644,88
83 494,36
9 929,81
1 737 853,64

445 482,00
15 000,00
14 940,00
712 160,00
0,00
,00

557 275,26
308 124,00
14 940,00
847 098,38
10 416,00
275,39
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 738 129,03

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 503 870,92

86,52%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 738 129,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 503 870,92 EUR, čo predstavuje 86,52 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 285 935,98

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 275 003,57

99,14%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 285 935,98,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 275 003,57,- EUR, čo predstavuje 99,14% plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
490 835,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

480 902,58

97,97%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 422 250,00,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 422 250,42,- EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 212,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42 913,18,- EUR, čo
predstavuje plnenie na 82,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 060,26,- EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 21 183,86,- EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 669,06,EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 42 913,18,- EUR . K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 17 442,47,- EUR.
Daň za psa : 1 047,32,-€ nedoplatky k 31.12.2018 obec neeviduje
Daň za nevýherné hracie prístroje:9,19,-€
Daň za ubytovanie: 305,50,-€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 376,97,-€
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
1 278,07,- EUR
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nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
34 459,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

34 490,23

100,09%

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13 692 ,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 674,64 ,- EUR,
čo je 107,17 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 929,98,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9 805,46,- EUR
a vyplatené dividendy VVS vo výške 2 939,20,-EUR Obec eviduje pohľadávky na nájomnom k
31.12.2018 vo výške 1 271,21,-€.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 20 767,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 815,59,- EUR, čo
je 95,55 % plnenie.

b) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 060,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 028,78

82,98%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 060,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 028,78,- EUR, čo predstavuje 82,98 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z grantov, dobropisov a z vratiek.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 754 581,98,- EUR bol skutočný príjem vo výške
754 581,98,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Implementačná agentúra MPSvaR SR
Implementačná agentúra MPSvaR SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Metodicko pedagogické centrum
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
542 091,00
439,39
14 375,20
86 424,52
5 348,64
4 809,52
3 248,05
21 765,70
37 286,80
1 545,58
165,54
35 682,04
1 400,00

Účel
Prenesené kompetencie ZŠsMŠ
Register obyvateľov
Strava, učebné pomôcky
Projekty
Rodinné prídavky
Hmotná núdza k rod.príd.
Aktivačná činnosť
Terénny sociálny pracovník
Komunitné centrum
voľby
CO dohoda
Škola otvorená všetkým
Materiálne vybavenie PO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
293 124,00

Skutočnosť k 31.12.2018
60 897,80

% plnenia
20,77%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 293 124,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
60 897,80,- EUR, čo predstavuje 20,77 % plnenie.
Príjem zo ŠR
Rekonštrukcia Ľudová škola 28 000,-€
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 32 537,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 897,80,- EUR, čo
predstavuje 101,10 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
65 644,88

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

74 545,38

113,55%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 65 644,88,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 74 545,38,- EUR, čo predstavuje 113,55 % plnenie.
a/Rezervný fond
Uzneseniami obecného zastupiteľstva:
- č. 3/4/2018 zo dňa 08.08.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 9 231,62,- EUR
na rekonštrukciu obecnej budovy - Kolkáreň
b/Účelovo určené fin. prostriedky
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 37 913,26,- EUR ZŠ s MŠ
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 500,- EUR rekonštrukcia obecnej budovy Kolkáreň
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
c/Zábezpeky
Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vo výške 13 900,50,-EUR

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
83 494,36

Skutočnosť k 31.12.2018
83 494,36

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 83 494,36,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
83 494,36,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
83 494,36,- EUR
Z rozpočtovaných bežných príjmov 83 494,36,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
83 494,36,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
9 929,81

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

9 929,81

100%

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 9 929,81,- EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 737 853,64

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 457 290,68

83,85%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 737 583,64,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 459 930,53,- EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018po poslednej
zmene
557 275,26

Skutočnosť k 31.12.2018

561 681,10

% čerpania

100,79%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 557 275,26,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 561 168,11,- EUR, čo predstavuje 100,79 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
/FIN 1 – 12/.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 233 432,94,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
233 327,27,- EUR, čo je 99,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov O cÚ,
terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov Komunitného centra, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov zamestnaných cez projekty ÚPSV a R.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 85 972,47,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
85 409,12,- EUR, čo je 99,34 % čerpanie.
Tovary a služby
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Z rozpočtovaných výdavkov 228 061,33,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
233 141,55,- EUR, čo je 102,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné ,
dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 9 426,52,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
9 421,83,- EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky pre turistický oddiel,
SOSNA ,dávka v hmotnej núdzi, spoločné úradovne, členské príspevky, odstupné, návratná
finančná pomoc jednotlivcovi.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 382,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
381,33,-EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
308 124,00

Skutočnosť k 31.12.2018
25 364,62

% čerpania
8,23 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 308 124,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 25 364,62,- EUR, čo predstavuje 8,23% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia Kolkárne
Z rozpočtovaných 22 731,62,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 22 731,62,EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Spätné odkúpenie pozemkov v hodnote 1 233,00,-EUR Z rozpočtových 1 233,00,-€ bolo
skutočne vyčerpaných 1 233,00,.€, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Stavebný dozor - zberný dvor
Z rozpočtovaných 1 400,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 400,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14 940,00

Skutočnosť k 31.12.2018
27 875,50

% čerpania
186,58%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 940 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 27 875,50,- EUR, čo predstavuje 186,58 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 940,- EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 13 975,- EUR, čo predstavuje 93,54 %.
Obec v roku 2018 prijala a vrátila finančnú zábezpeku na akciu Zberný dvor vo výške 8 900,50,EUR a zábezpeku z roku 2017 na Ľudovú školu vo výške 5 000,-EUR .
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
847 098,38

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

831 953,46

98,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 847 098,38,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 831 953,46 EUR, čo predstavuje 98,21 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
831 953,46,- EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
10 416,00
10 416,00
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 416,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
10 416,00.- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou / strojové zariadenie kuchyne ŠJ/
10 416,- EUR
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5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce hlavná činnosť
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 364 949,21
1 275 003,57
83 494,36

Vratka ZŠ na KŠÚ,lyžiarsky kurz a škola v prírode

2 850,00

Vratka ZŠ zdravotné poistenie r. 2017

1 237,24

Strava SF 12/2017
Podnikateľská činnosť mzda r. 2017
Vianočné rok 2017
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce hlavná činnosť

113,10
1 619,40
631,54

1 396 734,11
561 681,20

Vianočné rok 2017 bez RK

11,00

bežné výdavky RO

831 953,46

Zučtovanie ZŠsMŠ bez RK

238,55

Vratka ZŠ na KŠÚ,lyžiarsky kurz a škola v prírode
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce hlavná činnosť
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce hlavná činnosť
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané účelovo posk. prostriedky
Vylúčenie z prebytku finančná zábezpeka
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Spolu príjmové finančné operácie

2 850,00

-31 784,90
60 897,80
60 897,80
,00

35 780,62
25 364,62
10 416,00

25 117,18
-6 667,72
-43 168,60
0
-49 836,32
123 194,54

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ

37913,26

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

37448,77

Príjmy z finančných operácií

27731,62

Prijaté finančné zábezpeky

8900,50

Príjmy z finančných operácií ZŠ

9 929,81

Zostatok na príjmovom ZŠ

Pohyby na účte SF obec

50,00
33,40
1 390,12
-202,94

Výdavky z finančných operácií

27 875,50

Zostatok na výdavkovom účte ZŠ
Zostatok na účte ŠJ

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

95 319,04
1 549 041,55
1 460 390,23
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Hospodárenie obce bez SF
Vylúčenie z prebytku

88 651,32
43 168,60
45 482,72

Upravené hospodárenie obce bez SF

Výpočet hospodárenia obce za rok 2018 – vysvetlenie
Pre výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2018 sa od celkových bežných príjmov a výdavkov
uvedených vo finančnom výkaze FIN 1-12 za obec odpočítava podnikateľská činnosť
Obec

celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12
Z toho bežné príjmy: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť

1 278 869,07,-€
1 275 003,57,-€
3 865,50,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12
Z toho bežné výdavky: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť
ZŠ s MŠ
celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12

564 320,95,-€
561 681,10,-€
2 639,85,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12

831 953,46,-€

83 494,36,-€

Zistený výsledok hospodárenia vo výške - 6 667,72,-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 sa upravuje - o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 168,60,- EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 15 144,92,- EUR
- rodinné prídavky 23,68,-€
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 28 000,- EUR, a to na :
- rekonštrukciu Ľudová škola v sume 28 000,- EUR
Schodok rozpočtu v sume 49 836,32,- 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 43 168,60,- EUR bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
-

z finančných operácií – prevod z predchádzajúceho roka

49 836,32,- EUR

Zostatok finančných operácií po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov v sume
95 080,49,- EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 49 836,32,- EUR
Zostatok finančných prostriedkov je v sume 45 482,72,- EUR,
z toho: zostatok rezervného fondu je 37 448,77.-EUR
Rozdiel hospodárenia obce 8 033,95 ,- EUR
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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 8 033,95,- EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 8 033,95 ,- EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 8 033,95,- EUR.

6. 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.
účel

Suma v €

Začiatočný stav k 1.1.2018

35 034,45

Tvorba rezervného fondu:
Uzn.zast.č. 1/3/2018-3

zo dňa:4.4.2018

Prebytok hospodárenia

Spolu:

11 645,94
46 680,39

Čerpanie rezervného fondu
Uzn.zast.č. 3/4/2018, dňa 8.8.2018

Rekonštrukcia obecnej
budovy - Kolkáreň

9 231,62

Spolu čerpanie rok 2018

9 231,62

Konečný zostatok k 31.12.2018

37 448,77

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel - 1,5 % 12/2018
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- vianočný príspevok
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1 545,89
2 704,16
341,30
1 543,80
851,29
2 196,26
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AK T ÍVA
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 1.1.2018 v EUR
3 182 416,97
3 038 372,12

KZ k 31.12.2018 v EUR
3 330 911,62
3 151 659,47

,00
2 794 492,00
243 880,12
142 842,07

,00
2 907 779,35
243 880,12
178 662,10

1 150,97
13 515,29

848,50
20 775,52

19 085,31
109 090,50
,00

62655,60
94 382,48
,00

,00

,00

1 202,78

590,05

ZS k 1.1.2018 v EUR
3 182 416,97
2 073 697,56

KZ k 31.12.2018 v EUR
3 330 911,62
2 067 738,89

,00
,00
2 073 697,56
121 614,94

,00
,00
2 067 738,89
311 473,25

1 200,00
51 413,26
1 545,89
43 480,79
23 975,00
987 104,47

16 718,14
43 168,60
2 196,26
239 390,25
10 000,00
951 699,48

PA S Í V A
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
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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
- Občanom prijaté preddavky
- Daňovému úradu
- štátnym fondom
- Iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote splatnosti

180 379,11
12 075,86
16 015,66
5 665,60
492,19
9,96
0
24 751,87
239 390,25

z toho po lehote splatnosti

180 379,11
12 075,86
16 015,66
5 665,60
492,19
9,96
0
24 751,87
239 390,25

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Stav záväzkov u dodávateľov sa týka faktúr za poskytnuté služby v mesiaci december
2018 , vyúčtovacie faktúry za energie za rok 2018 a neuhradená faktúra za Zberný dvor –
stavba. Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a DÚ sú mzdy za december 2018 vyplatené
v januári 2019.
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka

Prima banka

Účel

Kapitálovýmiestne
komunikácie
Kapitálový kamerový
systém

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

41 000,00

7 475,00

0,00

r. 2018

30 000,00

6 500,00

10 000,00

r. 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na doasfaltovanie miestnych komunikácií a
kamerový systém. Poskytnutý úver na miestne komunikácie bol splatený v roku 2018 .Úver na
kamerový systém bude splatený v roku 2019, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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:
d) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
e) 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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1 218 518,26
88 459,84
1 306 978,10
10 000,00
10 000,00

10 000,00

,00
10 000,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

10 000,00

1 306 978,10

0,76%

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

b) 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 bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

Suma v EUR

1 218 518,26
88 459,84
1 306 978,10
710 322,11

596 655,99
596 655,99
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s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

13 975,00

381,33

14 356,33

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

14 356,33

596 655,99

2,40%

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

8. 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. 1/2016 zo dňa 21.9.2016 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Turistický oddiel SOSNA – Na prípravu a organizovanie turistických akcií.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky na

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Turistický oddiel Sosna
1 000,00
1 000,00
0
K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN zo dňa
21.09.2016 o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2009/02255-1 Predmetom
podnikania je: ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinných činností
– chata Poliačky
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
3 551,04
Celkové výnosy
3 910,00
Hospodársky výsledok - zisk
358,96

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
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účte.

10. 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:

Hospodárenie rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou Nižná Slaná
Základná škola s materskou školou Nižná Slaná je deväťročná s vyučovacím jazykom
slovenským.
K 1. septembru 2018 bolo do základnej školy zapísaných 216 žiakov a do materskej školy 24
žiakov.
Vlastné príjmy ZŠ boli v roku 2018 vo výške 83 494,36 € a prevod z roku 2017 vo výške
9 929,81 €. Poplatky od rodičov za ŠKD predstavujú sumu 1 205,00 €, poplatky na režijne náklady
ceny jedla od rodičov a cudzích stravníkov v školskej jedálni boli vo výške 36 240,20 €, príjem
za potraviny 44 373,98 €. ZŠ mala príjem z RZZP za rok 2017 zúčtovaný v roku 2018 vo výške
1 237,24 €, ktoré boli zapojené do rozpočtu školy.
V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola s materskou školou v roku
2018 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 542 091 €. Z tejto čiastky sú normatívne
finančné prostriedky vo výške 485 431,00 € a nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie
poukazy, dopravné žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie žiakov, asistenti učiteľa, príspevok
na učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode) vo výške 56 660,00 €.
ZŠ mala navýšený rozpočet o sumu 37 913,26 €, ktorú tvoria nevyčerpané finančné prostriedky
z roku 2017. Finančné prostriedky z predchádzajúceho roka bolo možné čerpať do 31.3. 2018.
Boli vyčerpané na dopravu žiakov 1446,- €, vzdelávacie poukazy vo výške 1 714,41 €, sociálne
znevýhodnené prostredie vo výške 1 592,85 €. Zostatok vo výške 12 951,76- € bol použitý na
krytie prevádzkových nákladov (plyn, elektrika, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, vodné,
telefónne poplatky, služby) a zostatok vo výške 20 208,24 € bol použitý na rekonštrukciu budovy
školy (výmena interiérových dverí a zárubní, prístavba prístrešku nad zadný vchod do budovy
školy, rekonštrukcia a protišmyková úprava vonkajších schodov) do 31.3.2018.
Základná škola nevyčerpala za rok 2018 finančné prostriedky normatívne zo štátneho rozpočtu vo
výške 12 106,54 € a nenormatívne vo výške 3 038,38 €. ZŠ odviedla obci finančné prostriedky
v decembri 2018, ktoré budú vrátené ZŠ na zapojenie do rozpočtu v roku 2019.
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V rámci projektu Škola otvorená všetkým získala ZŠ finančné prostriedky na 3 asistentov
učiteľa pre marginalizovanú rómsku komunitu. Dvaja asistenti pre ZŠ a jeden asistent pre MŠ.
V roku 2018 bolo z dotácie vyčerpaných 35 682,04 €. Z prostriedkov obce na základe zmluvy
s MPC boli vykryté finančné prostriedky za mesiac 12/2018 vo výške 3 153,72 €, ktoré budú
refundované a následne obci vrátené v roku 2019.
Školský klub detí (ŠKD) pracoval v dvoch oddeleniach s počtom 50 detí. Z rozpočtu obce
poskytnutých 30 009,49 € a vlastné príjmy boli vo výške 1 205,- €. Vyčerpaných bolo 31 214,49
€.
Školská jedáleň (ŠJ) poskytuje stravovanie pre deti MŠ, ZŠ a cudzích stravníkov
(zamestnanci obce, dôchodcovia, zamestnanci ZŠ a MŠ). Z rozpočtu obce bolo na prevádzku ŠJ
poskytnutých 50 540,44 €, vlastný príjem ŠJ réžia vo výške 36 240,20 €, príjem za potraviny
44 373,98 € a prevod z roku 2017 vo výške 9 929,81 €.
Materská škola je jednotriedna s počtom detí 24. Z rozpočtu obce bolo poskytnutých
64 068,20 € a vlastné príjmy boli vo výške 1 070,- €. Vyčerpaných bolo 65 138,20 €.
Na základe uvedeného Základná škola s materskou školou Nižná Slaná v roku 2018
hospodárila s celkovým objemom rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške
857 514,38 €, z ktorých bolo skutočne vyčerpaných 842 369,46 €.
Funkčná klasifikácia
Základná škola
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové výdavky
640 – bežné transfery
nenormatívne finančné
prostriedky
preplatok ZP
S p o l u:
Školský klub detí
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové výdavky
S p o l u:
Školská jedáleň
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové výdavky
640 – transfery
633011 – potraviny
710 – kapitálové
S p o l u:

Poskytnuté

Čerpanie

Rozdiel

309350,00 309350,00
0,00
108118,00 108118,00
0,00
99213,00 87106,46 12106,54
1910,00
1910,00
0,00
61413,26 58374,88 3038,38
1237,24
1237,24
0,00
581241,50 566096,58 15144,92

21238,54
7397,07
2578,88
31214,49

21238,54
7397,07
2578,88
31214,49

0,00
0,00
0,00
0,00

45821,82 45821,82
16900,01 16900,01
17982,34 17982,34
91,90
91,90
49872,36 49872,36
10416,00 10416,00
141084,43 141084,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Materská škola
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové výdavky
640 – transfery
S p o l u:

35449,68
12745,19
16670,46
272,87
65138,20

35449,68
12745,19
16670,46
272,87
65138,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Projekt Škola otvorená
všetkým
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
640 – transfery
S p o l u:

26194,21
9191,29
296,54
35682,04

26194,21
9191,29
296,54
35682,04

0,00
0,00
0,00
0,00

Spolu
Mzdy za december
Celkom

854360,66 839215,74 15144,92
3153,72
3153,72
0,00
857514,38 842369,46 15144,92

Vrátené prenesené
kompetencie

15144,92

-

Prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová
finančných
použitých
finančných
organizácia
prostriedkov

Dobrovoľná
požiarna ochrana SR

1 400,00

Rozdiel - vrátenie

prostriedkov

1 400,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
vnútra SR
Metodisko
pedagogick
é centrum
Ministerstvo
vnútra SR
Úrad práce
SV a R

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

Prenesené kompetencie ZŠsMŠ

542 091,00

526 946,08

15 144,92

Zš s MŠ škola otvorená všetkým

35 682,04

35 682,04

,00

439,39

439,39

,00

14 375,20

14 375,20

,00

Register obyvateľov
Strava, učebné pomôcky
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Úrad práce
SV a R
Úrad práce
SV a R
Úrad práce
SV a R
Úrad práce
SV aR
Impl.
agentúra
MPSvaR SR
Impl.
agentúra
MPSvaR SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
MF SR

Rodinné prídavky

5 348,64

5 324,96

23,68

Hmotná núdza k rod.príd.

4 809,52

4 809,52

,00

Aktivačná činnosť

3 248,05

3 248,05

,00

Projekty

86 424,52

86 424,52

,00

Komunitné centrum

37 286,80

37 286,80

,00

Terénny sociálny pracovník

21 765,70

21 765,70

,00

1 545,58

1 545,58

,00

165,54

165,54

,00

voľby
CO dohoda

Ľudová škola - rekonštrukcia
28 000,00
0,00 28 000,00
Nevyčerpané finančné prostriedky týkajúce sa prenesených kompetencií budú vyčerpané do
31.3.2019 a nevyčerpané kapitálové výdavky poskytnuté na rekonštrukciu Ľudovej školy podľa
zmluvy s MF SR do 31.12.2020.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a na základe uznesenia OZ č. 5/3/2016 zo dňa 15.12.2016.
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