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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 11. 12. 2017 uznesením č. 69/2017.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
- druhá zmena schválená dňa 28. 02. 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
- tretia zmena schválená dňa 30. 03. 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018
(vrát. uznesenia č. 8/ 2018, 11/2018, 12/2018)
- štvrtá zmena schválená dňa 30. 04. 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
- piata zmena schválená dňa 31. 05. 2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018
- šiesta zmena schválená dňa 29. 06. 2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018
- (vrát. uznesenia č. 23/ 2018, 24/2018, 25/2018, 28/2018, 30/2018, 31/2018,
32/2018, 33/2018)
- siedma zmena schválená dňa 31. 08. 2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018
(vrát. uznesenia č. 10/ 2018, 11/2018, 38/2018)
- ôsma zmena schválená dňa 28. 09. 2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018
- deviata zmena schválená dňa 31. 10. 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018
(vrát. uznesenia č. 51/ 2018)
- desiata zmena schválená dňa 30. 11. 2018 rozpočtovým opatrením č. 10/2018
(vrát. uznesenia č. 10/ 2018, 11/2018)
- jedenásta zmena schválená dňa 31. 12. 2018 rozpočtovým opatrením č. 11/2018
(vrát. uznesenia č. 10/ 2018)
Rozpočet obce k 31.12.2018
v EUR

326 442

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
799 140,33

326 442
0
0
312 254,14

370 897,40
213 130
215 112,93
672 992,52

291 977,50
14 226,64
6 050
+14 187,86

316 028,20
350 914,32
6 050
+126 147,81

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
799 140,33

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

744 161,02

93,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 799 140,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
744 161,02 EUR, čo predstavuje 93,12 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
370 897,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

415 918,09

112,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 370 897,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
415 918,09 EUR, čo predstavuje 112,14 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
305 908,57

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

341 442,05

111,62

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 229 102,57 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 236 239,57 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,12 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 298,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,60 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 538,82 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 16 759,30 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností v sume 764,98 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1020,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 107,37 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
15,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 258,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 73,71 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22 701,02 EUR, čo
predstavuje plnenie na 110,74 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 246,00 EUR.

4

Poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29 919,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 598,39 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za rozvoj
v sume 1 038,60 EUR.
Z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 6,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5,84 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,33 %.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
42 566

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

51 841,66

121,79

Z rozpočtovaných 42 566,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 51 841,66 EUR,
čo je 121,79 % plnenie.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 296,65 EUR, čo je
146,51 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem:
 z prenajatých pozemkov: z rozpočtovaných 85,00 EUR bol skutočný príjem v sume
233,64 EUR, čo je 274,87 % plnenie.
 z prenajatých budov, priestorov a objektov: z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný
príjem v sume 1 063,01 EUR, čo je 132,88 % plnenie.
V tom:
 telocvičňa, spoločenský dom, dom smútku...... : z rozpočtovaných 500,00 EUR
bol skutočný príjem v sume 909,01 EUR, čo je 181,80 % plnenie.
 multifunkčné ihrisko: z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem v sume
154,00 EUR, čo je 51,33 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 41 681,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 50 545,01 EUR, čo
je 121,27% plnenie.
 Administratívne poplatky - správne poplatky
Z rozpočtovaných 5 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 616,20 EUR,
čo je 156,66 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za:
 poplatky za overovanie listín a podpisov: z rozpočtovaných 500,00 EUR
bol skutočný príjem v sume 1 434,20 EUR, čo je 286,84 % plnenie
 stavebné konania: z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem
v sume 7 182,00 EUR, čo je 143,64 % plnenie.
 Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 1 016 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 016 EUR, čo
je 100 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z pokút, penálov a iných sankcií za porušenie
predpisov.
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 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 35 090 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40 852,81
EUR, čo je 116,42 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za:
 voda: z rozpočtovaných 28 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume
31 542,57 EUR, čo je 112,65 % plnenie.
 vodomery: z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem v sume
4 487,28 EUR, čo je 99,72 % plnenie.
 miestny rozhlas: z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem
v sume 524,00 EUR, čo je 131 % plnenie.
 upratovanie domu smútku: z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný
príjem v sume 60,00 EUR, čo je 120 % plnenie.
 smetné nádoby: z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem
v sume 2 014,04 EUR, čo je 287,72 % plnenie.
 kopírovanie a vydané potvrdenia a vyjadrenia: z rozpočtovaných
120,00 EUR bol skutočný príjem v sume 242,20 EUR, čo je 201,83 %
plnenie.
 predaj výrobkov, tovarov (evidenčné známky, domové čísla):
z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem v sume 217,72 EUR,
čo je 217,72 % plnenie.
 hrobové miesta: z rozpočtovaných 120,00 EUR bol skutočný príjem
v sume 165,00 EUR, čo je 137,50 % plnenie.
 materská škola: z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem
v sume 1 600,00 EUR, čo je 145,45 % plnenie.
 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 75,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60,00 EUR, čo
je 80 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 162,66

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 374,21

109,78

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 162,66 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 374,21 EUR, čo predstavuje 109,78 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy:
 úroky z vkladov: z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem v sume 275,42 EUR,
čo je 550,84 % plnenie.
 odvody z hazardných hier a iných podobných hier: z rozpočtovaných 20,00 Eur bol
skutočný príjem v sume 6,13 Eur, čo je 30,65 % plnenie.
 príjmy z dobropisov (preplatky za elektrinu a plyn): z rozpočtovaných 1 006,15 Eur bol
skutočný príjem 1 006,15 Eur, čo je 100 % plnenie.
 vratky (ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní, vyúčtovanie poplatku za odber
podzemných vôd 2017): z rozpočtovaných 1 086,51 EUR bol skutočný príjem v sume
1 086,51 EUR, čo je 100 % plnenie.
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d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 20 260,17 EUR bol skutočný príjem vo výške
20 260,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Nitriansky samosprávny kraj
Environmentálny fond – SAŽP
Banská Bystrica
Sponzorstvo
Sponzorstvo

Suma v EUR
707,36
721,00
83,19
231,76
526,86
3 600,00
5 000,00
8700,00
690,00

Účel
register obyvateľov a adries
výchova a vzdelávanie v MŠ
starostlivosť o životné prostredie
civilná obrana
komunálne voľby
šport, kultúra a cestovný ruch
Program obnovy dediny:
- výsadba zelene
kultúra, šport
spolufin. autobus - výlet MŠ

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
213 130,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

113 130,00

53,08

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 213 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 113 130,00 EUR, čo predstavuje 53,08 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 630,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja pozemkov.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja multikáry.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 210 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 110 000,00 EUR,
čo predstavuje 52,38 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
10 000,00
100 000,00

Účel
Prevencia kriminality - kamery
Štitáre – ČOV a kanalizácia

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
215 112,93

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

215 112,93

100
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 215 112,93 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 215 112,93 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 11/2018 a 38/2018 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 126 850,09 EUR na zabezpečenie výstavby kanalizačných odbočení na ulici
Jókayho, Pod Žibricou, Pri Prameni a na Kolíňanskej ulici. Skutočné plnenie predstavovalo
sumu 115 112,93 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.31/2018 bolo schválené prijatie úveru vo výške
100 000,00 EUR na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku projektu
„Rekonštrukcia MK Štitáre“.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
672 992,52

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

663 825,88

98,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 672 992,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 663 825,88 EUR, čo predstavuje 98,64 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
316 028,20

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

307 279,39

97,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 316 028,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 307 279,39 EUR, čo predstavuje 97,23 % čerpanie.

F.K. 01. 1. 1 Všeobecné verejné služby – výkonné a zákonodarné orgány
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

%
plnenia

56 700,00
19 500,00
40 257,36

56 688,13
18 452,75
37 192,41

99,98
94,63
92,39

631 001
632 001
632 003
632 005
633 002
633 006

3 500,00
3 100,00
3 200,00
1 500,00
1 300,00
4 400,00

3 498,70
3 050,76
3 346,29
1 433,95
1 282,17
3 446,22

99,96
98,41
104,57
95,60
98,63
78,32

633 006

707,36

707,36

- knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné
pomôcky a kompenzačné pomôcky
633 009
- reprezentačné
633 016
- poistenie (PZP)
634 003

150,00
1 100,00
90,00

148,80
1 054,31
0,00

V tom:
- cestovné náhrady
- energie
- poštové služby
- telekomunikačné služby
- výpočtová technika
- všeobecný materiál
- všeobecný materiál (dotácia REGOB,
REGAD)

610
620
630

Skutočnosť
v EUR

100
99,20
95,85
0

8

- rutinná a štandardná údržba strojov,
prístrojov, zariadení a techniky
- rutinná a štandardná údržba softvéru
- školenia, kurzy, semináre....
- všeobecné služby
- všeobecné služby (dotácia NSK-cest.ruch)
- špeciálne služby
- stravovanie
- poistné
- prídel do sociálneho fondu
- provízia (SL)
- odmeny a príspevky (poslanci OZ)
- odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru
- služby v oblasti informačnokomunikačných technológií

• Bežné transfery spolu

635 004
635 009
637 001
637 004
637 004
637 005
637 014
637 015
637 016
637 017
637 026
637 027

281,72
1 869,28
2 000,00
4 775,00
1 800,00
5 510,00
2 200,00
350,00
600,00
24,00
600,00
0,00

281,72
1 776,28
1 810,00
4 237,87
1 800,00
5 490,00
2 288,00
262,67
515,31
24,00
450,00
0,00

637 040

1 200,00

288,00

24

800,00

630,76

78,85

500,00
300,00

450,00
180,76

90
60,25

640

V tom:
- Transfery na členské prísp.(stavebný úrad) 642 006
- na nemocenské dávky
642 015

100
95,02
90,50
88,75
100
99,64
104
81,68
75,05
100
75
0

F.K. 01. 1. 2 Všeobecné verejné služby – finančné a rozpočtové záležitosti
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

• Tovary a služby spolu

630

270,00

138,99

51,48

V tom:
- poplatky a odvody
- dane

637 012
637 035

250,00
20,00

86,73
52,26

34,69
261,30

F.K. 01. 6. 0 Všeobecné verejné služby – všeobecné verejné služby inde
neklasifikované (voľby)
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu
V tom:
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- cestovné náhrady
- stravovanie
- odmeny a príspevky (členovia komisie a
zapisovateľka)
- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru
- vratky

620
630

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

29,15
497,71

29,15
497,71

100
100

633 006
633 016
637 007
637 014

15,00
12,00
5,37
65,40

15,00
12,00
5,37
65,40

100
100
100
100

637 026

224,46

224,46

100

637 027
637 037

83,52
91,96

83,52
91,96

100
100

F.K. 02. 2. 0 Obrana - civilná ochrana
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

620
630

75,00
231,76

Skutočnosť
v EUR

80,71
231,76

%
plnenia

107,61
100
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V tom:
- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru

637 027

231,76

231,76

100

F.K. 04. 5. 1 Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu
V tom:
- všeobecný materiál
- rutinná a štandardná údržba budov,
objektov a ich častí-rekonštrukcia ul.
Fábryho-horná časť- použ. výnosu
z miest.rozv. 2018
- všeobecné služby
- poplatky a odvody (úver)
- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru

620
630

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

262,12
11 852,88

262,12
11 825,27

100
99,77

633 006

2 272,49

2 619,88

115,29

635 006
637 004
637 012

4 800,00
3 530,39
500,00

4 800,00
3 530,39
125,00

100
100
25

637 027

750,00

750,00

14 065,00

14 060,38

100
99,97

14 065,00

14 060,38

99,97

• Bežné transfery spolu

640

V tom:
- právnickej osobe založenej štátom,
obcou...(ARRIVA)

644 001

• Splácanie úrokov a ostatné platby
súvisiace s úverom... spolu

650

500,00

24,44

4,89

V tom:
- splácanie úrokov v tuzemsku banke

651 002

500,00

24,44

4,89

F.K. 05. 1. 0 Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Tovary a služby spolu

630

V tom:
- prevádzkové stroje, prístroje,
zariadenie...(smetné nádoby)
- všeobecný materiál
- všeobecné služby

633 004
633 006
633 007

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

21 883,19

21 988,66

100,48

2 300,00
83,19
19 500,00

2 299,08
83,19
19 606,39

99,96
100
100,55

F.K. 06. 2. 0 Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu
V tom:
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie
- všeobecný materiál
- pracovné odevy, obuv a pracovné
pomôcky
- palivá ako zdroj energie (benzín, olej -

610
620
630

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

15 000,00
5 300,00
10 160,00

14 992,95
4 652,59
9 243,25

99,95
87,78
90,98

633 004
633 006

672,08
4 522,20

372,27
4 520,14

55,39
99,95

633 010
633 015

315,00
935,00

314,72
741,12

99,91
79,26
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kosačky)
- servis, údržba, oprava
- rutinná a štandardná údržba
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
- všeobecné služby
- stravovanie
- prídel do sociálneho fondu

634 002

407,88

407,88

635 004
637 004
637 014
637 016

450,00
1 597,84
1 100,00
160,00

247,63
1 597,84
919,60
122,05

100
55,03
100
83,60
76,28

F.K. 06. 3. 0 Bývanie a občianska vybavenosť - zásobovanie vodou
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Tovary a služby spolu
V tom:
- energie
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
- všeobecný materiál
- rutinná a štandardná údržba
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
- rutinná a štandardná údržba
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia (výmena vodomerov)
- všeobecné služby (prevádzkovanie
vodovodu)
- špeciálne služby (kontroly, revízie..)
- štúdie, expertízy, posudky (rozbor vody...)
- poplatky a odvody (odber podzemných
vôd)
- pokuty a penále

630

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

18 300,00

18 204,09

99,48

632 001
633 004
633 006

3 775,00
112,63
116,10

3 774,15
112,63
60,96

99,98
100
52,51

635 004

3 700,00

3 696,99

99,92

635 004

6 571,27

6 571,27

100

637 004
637 005
637 011

1 230,00
15,83
1 245,00

1 209,60
0
1 244,32

98,34
0
99,95

637 012
637 031

1 528,79
5,38

1 528,79
5,38

100
100

F.K. 06. 4. 0 Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Tovary a služby spolu

630

V tom:
- energie

632 001

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

7 000,00

6 896,60

98,52

7 000,00

6 896,60

98,52

F.K. 08. 1. 0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - rekreačné a športové služby
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

620
630

V tom:
- energie
- všeobecný materiál (bránky-sponz.)
- nájomné za nájom - pozemky (SPF)
- všeobecné služby

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

200,00
2 745,00

219,00
2 589,83

109,50
94,35

632 001
633 006
636 001
637 004

100,00
1 105,00
40,00
500,00

0
1 105,00
40,00
472,83

0
100
100
94,57

- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru (správca multifunkčného ihriska)

637 027

1 000,00

972,00

97,20

• Bežné transfery

640

4 200,00

4 200,00

100
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V tom:
- transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám (TJ Štitáre)

642 001

4 200,00

4 200,00

100

F.K. 08. 2. 0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - kultúrne služby
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

%
plnenia

180,00
20 583,53

175,80
20 422,98

97,67
99,22

631 001
633 004
633 006

1 200,00
338,53
1 800,00

1 200,00
338,53
1 799,54

100
100
99,97

635 006
637 002
637 002
637 004
637 012

300,00
6 957,62
7 595,00
1 250,00
186,70

264,96
6 832,57
7 595,00
1 250,00
186,70

88,32
98,20
100
100
100

- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru (vedenie spevokolu)
- dane (RTVS)

637 027
637 035

900,00
55,68

900,00
55,68

100
100

• Bežné transfery

640

1 000,00

1 000,00

100

1 000,00

1 000,00

100

• Splácanie úrokov a ostatné platby
súvisiace s úverom...
650

650,00

433,23

66,65

V tom:
- splácanie úrokov v tuzemsku banke

650,00

433,23

66,65

V tom:
- interiérové vybavenie
- prevádzkové stroje prístroje a zariadenia
- všeobecný materiál (spoločenský dom)
- rutinná a štandardná údržba (miestny
rozhlas)
- konkurzy a súťaže (kult. podujatia)
- konkurzy a súťaže (kult. podujatia-z darov)
- všeobecné služby (žumpa, NSK)
- poplatky a odvody (SOZA...)

620
630

Skutočnosť
v EUR

V tom:
- transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám (Spevokol-Csemadok)

642 001

651 002

F.K. 08. 4. 0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - náboženské a iné spoločenské
služby
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

620
630

V tom:
- energie
632 001
- všeobecný materiál (POD)
633 006
- rutinná a štandardná údržba
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
635 004
- odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru (upratovanie domu smútku)

637 027

• Bežné transfery

640

V tom:
- transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám (členské príspevky)

642 006

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

10,00
5 784,50

15,63
5 613,38

156,30
97,04

300,00
5 284,50

248,88
5 284,50

82,96
100

120,00

0

80,00

80,00

2 500,00

2 229,53

89,18

2 500,00

2 229,53

89,18

0
100
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F.K. 09. 1. 1. 1 Vzdelávanie - predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
• Poistné a príspevok do poisťovní
• Tovary a služby spolu

%
plnenia

28 000,00
10 094,00
16 997,00

27 999,99
10 089,97
16 060,93

100
99,96
94,49

632 001
632 005
633 004
633 006

2 646,00
390,00
329,00
2 171,00

2 033,04
386,11
329,00
2 167,32

76,83
99
100
99,83

633 009
634 004

721,00
940,00

721,00
940,00

100
100

635 004

400,00

250,00

62,50

- rutinná a štandardná údržba (budova MŠ)
- všeobecné služby
- stravovanie
- prídel do sociálneho fondu

635 006
637 004
637 014
637 016

6 500,00
950,00
1 650,00
300,00

6 485,00
941,50
1 557,60
250,36

99,77
99,11
94,40
83,45

• Bežné transfery

640

200,00

0

0

V tom:
- na nemocenské dávky

642 015

200,00

0

0

V tom:
- energie
- telekomunikačné služby
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
- všeobecný materiál
- knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné
pomôcky a kompenzačné pomôcky (PKpredškolská výchova)
- prepravné (výlet detí z MŠ)
- rutinná a štandardná údržba
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia

610
620
630

Skutočnosť
v EUR

F.K. 09. 5. 0 Vzdelávanie - vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekonom.
Rozpočet po
klasifik. zmenách v EUR

• Bežné transfery

Skutočnosť
v EUR

%
plnenia

640

200,00

136,40

68,20

641 012

200,00

136,40

68,20

V tom:
- transfery v rámci verejnej správy ostatným subjektom verejnej správy (CVČ)

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 99 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
99 681,07 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov
OcÚ (starostky, hlavného kontrolóra, pracovníkov OcÚ, upratovačky, pedagogických
pracovníkov v materskej škole a údržbárov obce).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 35 650,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
33 977,72 EUR, čo je 95,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 156 562,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
150 905,86 EUR, čo je 96,39 % čerpanie.
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Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál
a zariadenia, vzdelávacie pomôcky, odborné časopisy, reprezentačné, poštovné a telefónne
služby, odvoz a uloženie odpadu, údržba a oprava výpočtovej techniky, miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, vodovodu, školenia, ďalej kultúrne podujatia,
stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídel do sociálneho fondu, rutinná a štandardná
údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 22 965,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
22 257,07 EUR, čo predstavuje 96,92 % čerpanie.
Prostriedky boli poskytnuté na nemocenské dávky pri PN, dotácie TJ Štitáre, spevokolu a
záujmovým združeniam, úhrady Arriva Nitra a na členské príspevky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
457,67 EUR, čo predstavuje 39,80 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
350 914,32

Skutočnosť k 31.12.2018
350 498,49

% čerpania
99,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 350 914,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12.
2018 v sume 350 498,49 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálových výdavkov patrí:
a) Všeobecné verejné služby – výkonné a zákonodarné orgány (F.K. 01. 1. 1)
Z rozpočtovaných 2 280,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 2 280,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Ide o nasledovnú rozpočtovanú investičnú akciu:
o klimatizačné zariadenia
b) Ekonomická oblasť - doprava - cestná doprava (F.K. 04. 5. 1)
Z rozpočtovaných 110 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 109 700,00
EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.
Ide o nasledovnú rozpočtovanú investičnú akciu:
o rekonštrukcia Fábryho ulice-horná časť v sume 4 800,00 EUR
o rekonštrukcia MK Jókayho, Pod Žibricou v sume 104 900,00 EUR
c) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi (F.K. 05. 1. 0)
Z rozpočtovaných 220 376,09 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume
220 376,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
o budovanie kanalizácie 105 263,16 EUR
o kanalizačné prípojky v sume 115 112,93 EUR
d) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí (F.K. 06. 2. 0)
Z rozpočtovaných 5 359,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 5 359,80
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
o splátka pozemku pri cintoríne v sume 4 159,80 EUR
o projektová dokumentácia – chodník pri Jeleneckej v sume 1 200,00 EUR
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e) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby (F.K. 08. 1. 0)
Z rozpočtovaných 6 026,64 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 6 027,27 EUR,
čo predstavuje 100,01 % plnenie.
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
o splátka pozemku pod multifunkčným ihriskom v sume 6 027,27 EUR
f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo - kultúrne služby (F.K. 08. 2. 0)
Z rozpočtovaných 2 371,79 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 2 255,33 EUR,
čo predstavuje 95,09 % plnenie.
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
o rozhlasové zariadenie – Florián v sume 2 255,33 EUR
g) Rekreácia, kultúra a náboženstvo - náboženské a iné spoločenské služby (F.K. 08. 4. 0)
Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 4 500,00
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
o výstavba kaplnky v miestnom cintoríne v sume 4 500,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 050,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

6 048,00

99,97

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 050,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 6 048,00 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
Jedná sa o splácanie istiny z prijatého úveru.

4. Výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený 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
Poplatok za miestny rozvoj
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
415 918,09
307 279,39
+ 108 638,70
113 130,00
350 498,49
- 237 368,49
- 128 729,79
-10 000,00
-138 729,79
215 112,93
6 048,00
+209 064,93
744 161,02
663 825,88
+ 80 335,14
-10 000,00
+ 70 335,14
25 119,50
+ 45 215,64
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a) Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov :
prebytok v sume: 80 335,14 EUR.
b) Hospodársky výsledok 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 :
schodok v sume: - 128 729,79 EUR
nevyčerpaná dotácia v sume: - 10 000,00 EUR
rozdiel: - 138 729,39 EUR
Rozdiel finančných operácií vo výške 70 335,14 EUR použiť na:
- na vratku do rezervného fondu v sume:
45 215,64 EUR
- na tvorbu fondu miestneho rozvoja v sume: 25 119,50 EUR
c) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát za rok 2018 po zdanení je
prebytok v sume 85 622,55 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.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
45 909,23
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
80 940,86
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0
Úbytky - použitie rezervného fondu
115 112,93
- krytie schodku rozpočtu
0
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2018
11 737,16
Fond miestneho rozvoja
Obec vytvára fond miestneho rozvoja v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití fondu miestneho rozvoja rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
8 263,30
rozpočtový rok – prijaté poplatky za
miestny rozvoj na základe rozhodnutí
za rok 2017
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0
Úbytky - použitie fondu miestneho rozvoja
0
- krytie schodku rozpočtu
0
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2018
8 263,30
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva a vnútorný predpis obce.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
5,74
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
887,72
Úbytky - príspevok na stravné a použitie
865,00
rekreačného zariadenia
KZ k 31.12.2018
28,46

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
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 108 482,22
1 412 825,94
966 841,18
1 309 121,22
9 090,00
854 584,48
103 166,70
141 641,04

2 817,00
1 203 149,70
103 154,52
103 704,72

0
0
0
6 521,91
135 119,13
0
0
0

0
0
0
3 480,99
100 223,73
0
0
0

PASÍVA
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 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 108 482,22
1 412 825,94
480 433,25
566 055,80
0
0
480 433,25
42 175,35

0
0
566 055,80
175 279,61

4 100,00
0
40,02
17 419,33
20 616,00
585 873,62

4500,00
10 000,00
101,56
46 110,05
114 568,00
671 490,53
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- bankám
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné záväzky (splátky za pozemok
pod multifunkčným ihriskom)
- krátkodobé rezervy (audit a Arriva
2017)
- zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy (dotácia-kamery)
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho po lehote
splatnosti

30 751,28
6 935,03
3 647,92
855,82
114 568,00
101,56
3 920,00

30 751,28
6 935,03
3 647,92
855,82
114 568,00
101,56
3 920,00

0
0
0
0
0
0
0

4 500,00

4 500,00

0

10 000,00

10 000,00

0

175 279,61

175 279,61

0

Stav úverov k 31.12.2018 v EUR
Rok

Veriteľ

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

Prima banka Slovensko a. s.
Slov. záručná a rozvojová b.

54 600,00
100 000,00

6 048,00
0

433,23
24,44

14 568,00
100 000,00

r. 2021
r. 2020

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu Spoločenského domu. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2018 Úverovú zmluvu na predfinancovanie oprávnených výdavkov na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2020 a bude
splatený poskytnutou dotáciou.
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.
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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
Spolu bežné príjmy obce 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
Zostatok istiny k 31.12.2018
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

14 568,00

356 511,32

356 511,32
356 511,32
14 568,00
0
0
0
100 000,00
0
0
114 568,00
0
0
100 000,00
100 000,00
14 568,00
§ 17 ods.6 písm. a)

4,09 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z NSK
- dotácie z environmentálneho fondu (ČOV a kanalizácia, POD)
- dotácia z MV SR
Spolu bežné príjmy obce 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
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821 005
- 651 002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018
Suma ročných splátok vrátane
Skutočné upravené bežné príjmy
úhrady výnosov za rok 2018
k 31.12.2017

6 505,67

226 251,15

356 511,32
356 511,32
2 270,17
0
0
9 390,00
3 600,00
105 000,00
10 000,00
130 260,17
226 251,15
6 048,00
457,67
6 505,67
§ 17 ods.6 písm. b)

2,88 %

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:
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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. 5/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota Štitáre – bežné
výdavky
Ženský spevokol – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

4 200,00

4 200,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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
Obec nie je zriaďovateľom ani zakladateľom právnických osôb.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

výchova
a vzdelávanie v MŠ –
bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
register obyvateľov
a adries – bežné
výdavky
Ministerstvo vnútra SR
starostlivosť o životné
prostredie – bežné
výdavky
Ministerstvo vnútra SR
voľby do VÚC –
bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
civilná ochrana –
bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
kamerový systém –
kapitálové výdavky
Environmentálny fond
ČOV a kanalizáciakapitálové výdavky
Environmentálny fond
Program obnovy
- Slovenská agentúra
dediny – výsadba
životného prostredia
zelene –bežné
výdavky
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Ministerstvo vnútra SR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4)
-5-

721,00

721,00

0

707,36

707,36

0

83,19

83,19

0

526,86

526,86

0

231,76

231,76

0

10 000,00

0 10 000,00

100 000,00

100 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2018 finančné prostriedky do rozpočtu iných obcí.
Obec neprijala v roku 2018 finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
-1-

NSK – šport
NSK – kultúra
NSK – cestovný ruch

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 200
600
1 800

1 200
600
1 800

0
0
0

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neuplatňuje programový rozpočet.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien uzatvára záverečný
účet s výrokom:
Celoročné hospodárenie a záverečný účet
O b c e Š t i t á re z a r o k 2 0 1 8
schvaľuje
„b e z v ý h r a d“
a) schvaľuje:
Hospodársky výsledok - schodok 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 –138 729,39 EUR.
b) berie na vedomie:
Hospodársky výsledok - prebytok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 80 335,14 EUR.
c) schvaľuje:
použitie rozdielu finančných operácií vo výške 70 335,14 EUR nasledovne:
- na vratku rezervného fondu v sume:
45 215,64 EUR
- na tvorbu fondu miestneho rozvoja v sume: 25 119,50 EUR
d) berie na vedomie
Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát za rok 2018 po zdanení je prebytok
v sume 85 622,55 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k Záverečnému účtu Obce Štitáre za rok 2018.

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky Obce
Štitáre za rok 2018.
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