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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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017
č.5/20171213

uznesením

Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1 starostu schválená dňa 31.3.2018
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2018 uznesením č. XXXV/20180425
- tretia zmena schválená dňa 5.9.2018 uznesením č. XXXIX/20180905
- štvrtá zmena schválená dňa 5.9.2018 uznesením č. XXXIX/20180905
- piata zmena schválená dňa 15.12.2018 rozpočtovým opatrením starostky dňa 15.12.2018
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1755720

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 426 441

1 649 120
1 000
65 800
39 800
1755720

2 029 390
12 743
325 515
58 793
2 426 441

823 692
181 018
59 060
691 950
0

1 130 628
492 937
63 484
739 392
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 367 648,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 341 229,43

98,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2367648 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2341229,43 EUR, čo predstavuje 98,88% plnenie.
2.1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 029 390,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 028 557,73

99,96

rozpočtovaných bežných príjmov 2029390 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2028557,73 EUR, čo predstavuje 99,96% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 211 541,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 209 679,01

99,85

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1067831 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1067831,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 80450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 78974,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56516,52 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 22428,95 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 29,41
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 78112,09 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
862,79 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6315,26 EUR.
Daň za psa 2143,31 Eur.
Daň za užívanie verejného priestranstva 219,50 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 60509,85 Eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
162478

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

161 700,85

99,52

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 120842 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 120690,17 EUR, čo je
99,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3965,80
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 116724,37 EUR. Príjmy z
predaja služieb, za fekál, pohrebné služby sú vo výške 32454,69 Eur.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných správnych poplatkov 8005 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
8004,79EUR, čo je 99,96 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli vo výške 501,20
Eur. Pokuty za porušenie predpisov v sume 50 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4171

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 975,68

143,27

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4171 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5975,68
EUR, čo predstavuje 143,27% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté príjmy z poistného plnenia, výťažky lotérií a z vratiek,
úroky z vkladov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 651200 EUR bol skutočný príjem vo výške 651202,19
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Nové Zámky
MV SR
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
Obvodný úrad ŽP Nitra
Okresný úrad Nové Zámky
OU Nitra Odbor školstva
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
Dobrovoľná požiarna ochrana
NSK
EU -Kohézny fond
ŠR
Poľnohosp.platobná agentúra

Suma v EUR
8 646,47
1 857,27
420 824,00
4 466,45
1 232,22
187,60
356,21
231,72
5 549,00
204,20
851,84
21 350,00
800,00
163 098,00
19 188,00
2 359,21

Účel
Podpora zamestnanosti
Voľby
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o živ.prostredie
Odmena skladníka CO
Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ
Stravné , škol.potreby
PND osobitný príjemca
Na požiarnu zbrojnicu
Kultúrne a športové akcie
Kompostéry
Kompostéry
Podpora poľnohosp.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2.2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
12743

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

12743,06

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 12743 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
12743,06 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 2051 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2051,20EUR, čo je 100
% plnenie, ide o predaj vyradeného majetku.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2848 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2847,86.EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 7844 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7844 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
OU Nitra Odbor školstva
MVDr. Šimunek Juraj

Suma v EUR
4 844,00
3 000,00

Účel
Projekt „Hravo zdravo na desiatu“
Projekt
Schodisková
plošina
ZŠsMŠ

2.3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
325 515,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

299 928,64

98,88

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 325515 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 299928,64 EUR, čo predstavuje 92,14% plnenie. V roku 2018 bol prijatý
úver v sume 70912,91 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.6.2018 uznesením č.
920180620. Príjaté boli zábezpeky na verejné obstarávanie Zberný dvor vo výške 42000 EUR,
Uznesenia obecného zastupiteľstva na použitie rezervného fondu boli vo výške 184913 Eur.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 173153,76 EUR.
15/20180425

Nakup nehnuteľností Jednota

-9 650,00

14/20180425

Nakup nehnuteľností Fisher

-35 250,00

19/20180425

Kino rekonštrukcia

-7 100,69

10/20180905

Rekonštrukcia MŠ ul. Kpt.Nálepku

-53 395,72

5/20171213

Prístrešok dom smútku

-24 900,00

16/20180425

Vodovod ul B.Nemcovej

-11 590,01

12/20180905

Vykurov.Ocú

-31 267,34

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z MVSR na kamerový systém v sume 7000 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 6761,97EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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2.4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
57 992,66

Skutočnosť k 31.12.2018
57 992,58

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 57992,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
57992,58 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
800,34

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

800,34

100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 687 049,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 482 677,17

87,88

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 058 384,59

93,61

3.1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 130 628,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1130628 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1058384,59 EUR, čo predstavuje 93,61% čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 271078 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
262966,35 EUR, čo je 93,61% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, správy majetku obce, správcu cintorínov, OKS, knižnice, športového areálu,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, kamerového systému.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 102298 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
99455,41EUR, čo je 97,22 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 672708 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
614282,64 EUR, čo je 91,31 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 54217 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53330,38
EUR, čo predstavuje 98,36 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 30327 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 28349,81
EUR, čo predstavuje 93,48 % čerpanie.
3.2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
492 937,00

Skutočnosť k 31.12.2018
361 606,31

% čerpania
73,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 492937 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 361606,31 EUR, čo predstavuje 73,35 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový monitorovací systém 9876 EUR
b) Vodovod ul.B.Nemcovej 17378,89EUR
c) Kosačka a rozmetadlo 11205 Eur.
d) Nákup nehnuteľností p.Fisher a Jednota 44931 Eur
e) Výstavba Garáží pri bytovkách 73389,41 Eur
f) Rekonštrukcia vykurovania OcÚ 71267,34 Eur
3.3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
63 484,00

Skutočnosť k 31.12.2018
62 686,27

% čerpania
98,74

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 63484EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 62686,27 EUR, čo predstavuje 98,74% čerpanie. Výdavkové finančné
operácie boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov na výstabu nájomných bytoviek,
rekonštrukciu ZšsMŠ a výstavbu garáží pri bytovkách.
3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
734 172,00
734 171,84
99,99
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 734172 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
734171,84 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5 220,00

Skutočnosť k 31.12.2018
5 220

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5220 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 5220 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

2 086 550,31

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 222 069,01
177 953,34
48 231,94
129 721,40

2 028 557,73
57 992,58

1 792 556,43
1 058 384,59
734 171,84

293 993,88
12 743,06
12 743,06
0,00

366 826,31
361 606,31
5 220,00

-354 083,25
60 089,37
-6 231,94
53 857,43
300 728,98
62 686,27

238 042,71
2 400 022,35

Prebytok rozpočtu v sume 177953,34 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 navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
177 953,34 EUR

9

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 238042,71 EUR, bol použitý na :
-vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 196 042,71 EUR
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 :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 6231,94 EUR
b) prijatá finančná zábezpeka na verejné obstarávanie – zberný dvor fi Prospect Nové Zámky
21 000 Eur
c) prijatá finančná zábezpeka na verejné obstarávanie – zberný dvor fi DHAP Golianovo
21 000 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
129 721,40 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
 uznesenie č.15/20180425
zo dňa 25.4.2018
obstaranie nehnuteľnosti Jednota
 uznesenie č.14/20180425
zo dňa 25.4.2018.
obstaranie nehnuteľnosti Fisher
 uznesenie č.19/20180425 zo dňa 25.4.2018
rekonštrukcia kina
 uznesenie č. 10/20180905 zo dňa 5.9.2018
rekonštrukcia MŠ ul.Kpt.Nálepku
 uznesenie č. 5/20171213 zo dňa13.12.2017
obstaranie prístrešok Dom smútku
 uznesenie č. 16/20180424 zo dňa 25.4.2018
obstaranie Vodovod ul. B.Nemcovej
 uznesenie č. 12/20180905 zo dňa 5.9.2018
rekonštrukcia vykurov.ocú
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
262 574,95
115 278,64

9 650,00
35 250,00
7100,69
53 395,72
24 900,00
11 590,01
31 267,34
204 699,83
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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 kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky odchod do dôchodku
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
276,82
3 493,30
2 532,10
50,00
1 188,02

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..
Fond prevádzky, údržby a opráv
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
48 971,82
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
6 231,94
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Kominár -kontrola a čistenie komínov
-320,00
Oprava zámku
-27,84
Vchodové dvere 6/2
-169,00
Maľovka-spoločné priestory bytovky 1-4
-2 831,00
Oprava kotla 3/3, 3/6
-75,36
Oprava kotla 2/2
-337,68
Oprava kotlov 2/5, 4/5
-120,58
Revízia kotlov bytovky 1-6
-1 590,24
Oprava kotla 2/3, 2/4, 4/5
-186,08
Oprava kotla 3/4
-213,68
Oprava UK bytovky 2/6, 4/6, 4/3
-283,08
Oprava Kotla 3/2
-360,04
Oprava Kotla 2/5
-120,44
Oprava Kotla 4/1
-106,88
Schodiskový automat
-20,07
KZ k 31.12.2018
48 441,79
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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
5 734 388,48
5 160 000,00

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 868 129,57
5 293 930,85

0,00
4 448 571,57
711 428,43
568 326,05

0,00
4 582 502,42
711 428,43
568 042,67

453,29
1 814,78
0,00
16 910,92
548 574,25
0,00
572,81
6 062,43

676,36
3 521,02
0,00
23 391,01
539 881,47
0,00
572,81
6 156,05

ZS k 1.1.2018 v EUR
5 734 388,48
2 691 816,70

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 868 129,57
2 800 336,64

0,00
2 691 816,70
1 307 167,83

0,00
2 800 336,64
1 373 471,46

1 775,00
4 854,59
776 726,49
82 219,63
441 592,12
1 735 403,95

1 775,00
0,00
712 986,05
177 017,41
481 693,00
1 694 321,47

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

27 440,8
3 148,96
14 464,78
5 231,71
481 693
688 808,84
152 683,37
1 373 471,46

z toho v lehote
splatnosti

15 158,89
3 148,96
14 464,78
5 231,71
481 693
688 808,84
152 683,37
1 361 189,55

z toho po lehote
splatnosti

12 281,91

12281,91
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Výstavba náj.bytov

168984,66

4973,3

3661,37

131084,01

2038

Výstavba náj.bytov
inž.siete
Rekonštrukcia
ZŠsMŠ
Výstavba garáží

208793,74

10328,73

3322,86

115826,08

2028

295000

14760

4723,54

164620

2024

70912,91

750

27,06

70162,91

2028

Účel

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu garáží. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2028, 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:
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):
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
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 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

Suma v EUR

1 716 349,31
43 327,78
1 759 677,09
481 693,00

688 808,84

1 170 501,84
688 808,84

688 808,84
481 693,00
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Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
1759677,09

481693

§ 17 ods.6 písm. a)

27,37%

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
- 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 zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- dotácie z NSK a CEDRON
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
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009

1 716 349,31
43 327,78
1 759 677,09
29 059,88
409 403,11

300,00

4 704,50
1 316 209,60
1 316 209,60

30 812,03
31 874,24

- 651002
- 651003
- 651004
-

11 734,83
16 435,60

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

90 856,7

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*
1 316 209,6

90 856,70
§ 17 ods.6 písm. b)

6,91%

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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel schváleného uznesením OZ 16/20151209
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel
Stolnotenisový oddiel
Aerobik Fanatik klub
Bedmintonový klub
Tenisový oddiel
Športovo-strelecký klub
Príspevok darcom krvi
Zväz záhradkárov
Klub slovenských turistov
Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorob.
Klub kresťanských seniorov ONEZIM
Oddiel cvičiacich žien
TJ Lokomotíva Bánov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

18900
1500
2500
600
800
1000
373,21
200
1000
200
150
350
3000
30573,21

18900
1500
2500
600
800
1000
373,21
200
1000
200
150
350
3000
30573,21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-

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

9. 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

ZšsMŠ Bánov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

307 023,90

307 023,90

0

-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZšsMŠ Bánov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

431217

431217

0

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Káblová televízia s.r.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

13812,61

13812,61

0

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ESF a ŠR
MV SR
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
Obvodný úrad ŽP Nitra
Okresný úrad Nové
Zámky
OU Nitra Odbor školstva
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
Dobrovoľná požiarna
ochrana
CEDRON Nitrava
EU-kohézny fond
Min. živ.prostredia SR
OU Nitra Odbor školstva

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

Zamestnávanie
nezamestnaných
Voľby
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o
živ.prostredie
Odmena skladníka CO
Vzdelávacie poukazy
ZŠsMŠ
Stravné pre deti v HN,
škol.potreby
PND osobitný príjemca
Podpora
zdrav.postihnutých
Požiarna zbrojnica
Projekt „za zelený Bánov“
Obstaranie kompostérov
Obstaranie kompostérov
Kapit.transf- Hravo zdravo

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

0
8646,47
1857,27
420824
4466,45
1232,22
187,6
356,21

8646,47
1857,27
420824
4466,45
1232,22
187,6
356,21

0
0
0
0
0
0

231,72

231,72

0

5549

5549

0

204,2

204,2

0

851,84

851,84

0
0

21350

21350

0

163098
19188
4844

0
0
0
0

163098
19188
4844
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto Šurany
spoločný obecný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3121,52

3121,52

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

800

800

0

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Nitra - NSK

-4-

-4-

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:
•
•
•

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 129 721,40 EUR.
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