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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2018
č.3/20181211

uznesením

Zmeny rozpočtu:
prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu dňa 30.3.2019 a OZ 13/20190220
druhá zmena schválená dňa 21.8.2019 uznesením č. 4/20190821
tretia zmena schválená dňa 21.8.2019 uznesením č. 4/20190821
štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 12/20191211
piata zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením 13/20191211
šiesta zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením starostu dňa 15.12.2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :

1 787 000

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 374 552

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

1 737 000
1 000
36 700
12 300
1 787 000

2 028 737
11 000
257 540
77 275
2 374 552

875 185
136 038
71 837
703 940
0

1 029 129
402 904
73 255
869 264
0

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 374 552

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 445 038,91

102,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2374552 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
2445038,91 EUR, čo predstavuje 102,97% plnenie.
2.1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 028 737

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 042 329,60

100,67

rozpočtovaných bežných príjmov 2028737 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
2042329,60 EUR, čo predstavuje 100,67% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 326 093

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 325 864,40

99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1176565 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1176564,69 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 84018 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 84018,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57418,19 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 26584,60 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 15,33
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4537,43 EUR.
Daň za psa 2166,62 Eur.
Daň za užívanie verejného priestranstva 271 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 62843,97 Eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
178659

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

178798,84

100,08

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 127604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 127657,16 EUR, čo je
100,04% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4723,23
EUR a príjem z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov v sume 119448,53 EUR. Príjmy
z predaja služieb, za fekál, pohrebné služby sú vo výške 34362,66 Eur.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných správnych poplatkov 6970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
6973,79EUR, čo je 100,05 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli vo výške 314,48
Eur. Pokuty za porušenie predpisov v sume 30 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6260

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6475,01

103,43

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6260 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6475,01
EUR, čo predstavuje 103,43% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté príjmy z poistného plnenia 4814,27 EUR, výťažky
lotérií a z vratiek, úroky z vkladov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 526985 EUR bol skutočný príjem vo výške 640652,10
EUR, čo predstavuje 102,59% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Nové Zámky
MV SR
MV SR
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
Obvodný úrad ŽP Nitra
Okresný úrad Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
NSK
EU -Kohézny fond
ŠR

Suma v EUR
11033,10
2726,38
1741,71
480822,00
5120,46
1228,26
86,80
347,93
104,60
29797,00
1118,32
3000,00
3154,43
371,11

Účel
Podpora zamestnanosti
Voľby prezidenta
Voľby EP
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o živ.prostredie
Odmena skladníka CO
Stravné , škol.potreby
PND osobitný príjemca
Kultúrne a športové akcie
Kompostéry
Kompostéry

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané
prostriedky na stravovanie ŠJ boli vrátené v roku 2020.
2.2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
11000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

10985,74

99,87

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 11000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
10985,74 EUR, čo predstavuje 99,87% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 500EUR, čo je 100 %
plnenie, ide o predaj vyradeného majetku.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2485,74 .EUR, čo
predstavuje 99,43 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 8000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR

Suma v EUR
8000

Účel
Projekt „detské ihrisko“

2.3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
257540

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

314008,46

121,93

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 257540 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 314008,46 EUR, čo predstavuje 121,93% plnenie. V roku 2019 bol prijatý
úver v sume 108964,07 EUR schválený obecným zastupiteľstvom na výstavbu garáží. Prijaté
boli zábezpeky na verejné obstarávanie „Nadstavba MŠ“ vo výške 12000 EUR. V príjmových
operáciách sú aj vrátené zábezpeky na verejné obstarávanie zb.dvora firma DHAP 21000 EUR a
kanalizácie firma AKCEPTA 25000 EUR
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu .
V skutočnosti bolo plnenie v sume 140872,82 EUR.
2/20190715

Vybavenie kuchyne ŠJ

13460,40

2/20190715

Rekonštrukcia kuchyne ŠJ

83493,83

14/20180905

Zastávky Šurianska ulica

36000

12/20180905

Vykurovanie OcÚ

7918,59

V roku 2019 boli použité:
-

nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 6001,57EUR
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
2019 po poslednej zmene
77715,11

Skutočnosť k 31.12.2019
77715,11

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 77715,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
77715,11 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 374 552,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 283 603,27

93,17

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

989 590,66

96,16

3.1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
1 029 129,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1029129 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 989590,66 EUR, čo predstavuje 96,16% čerpanie.

k 31.12.2019

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 315265 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
312457,80 EUR, čo je 99,11% 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 122349 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
120658,81 EUR, čo je 98,62 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 499502 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
467911,36 EUR, čo je 93,67 % 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 60831 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 58886,45
EUR, čo predstavuje 96,8 % čerpanie. Podrobný rozpis je v čl. 8.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 31182 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29676,24
EUR, čo predstavuje 95,17 % čerpanie.
3.2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
402 904,00

Skutočnosť k 31.12.2019
299 014,84

% čerpania
74,21

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 402904 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 299014,84 EUR, čo predstavuje 74,21% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia kuchyne ŠJ 96954,23 EUR
b) Autobusové zastávky ul. Šurianska 36927,97 EUR
c) Kosačka s príslušenstvom 8050 EUR.
d) PC sieť 6334 EUR
e) Výstavba Garáží pri bytovkách 110351,07 EUR
f) Rekonštrukcia vykurovania OcÚ 7918,59 EUR
g) PD požiarna zbrojnica 4100 EUR
h) Kontajnery na zberný dvor 4529,60 EUR
i) Detské ihrisko ul.Palárika 9840 EUR
j) Rekonštrukcia detského ihriska na ŠA 14009,38 EUR
3.3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
73 255,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

130 255,89

177,81

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 73255 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 130255,89 EUR, čo predstavuje 177,81% čerpanie. Výdavkové finančné
operácie boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov na výstavbu nájomných bytoviek,
rekonštrukciu ZŠsMŠ a výstavbu garáží pri bytovkách. Vrátené zábezpeky na verejné
obstarávanie vo výške 58000 EUR.
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3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
869 264,00
864 741,88
99,48
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 869264 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
864741,88 EUR, čo predstavuje 99,48% čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
2 120 044,71
2 042 329 60
77 715,11

1 854 332,54
989 590,66
864 741,88

265 712,17
10 985,74
10 985,74
0,00

299 014,84
299 014,84
0,00

-288 029,10
-22 316,93
-6 205,34
-16 111,59

Príjmové finančné operácie

314 008,46

Výdavkové finančné operácie

130 255,89

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

183 752,57
2 445 038,91

VÝDAVKY SPOLU

2 283 603,27
161 435,64
23424,09
138 011,55

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Prebytok rozpočtu v sume 161435,64 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
161435,64 EUR
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 183752,57 EUR, bol použitý na :
-vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 183752,57 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 6205,34 EUR

b) Nevyčerpaný bežný transfer na stravovanie ŠJ ZŠsMŠ vo výške 13 640,40 EUR.
a) Nevyčerpané prostriedky na asistentky zo ŠR vo výške 3578,35 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
138 011,55 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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
− uznesenie č.14/20180905
zo dňa 5. 9.2018
autobusové zastávky Šurianska ul.
− uznesenie č.2/20190711
zo dňa 11.7.2019
rekonštrukcia kuchyne ŠJ
− uznesenie č. 12/20180905 zo dňa 5.9.2018
rekonštrukcia vykurov.ocú
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
204 699,83
129 721,40

36 000,00
96 954,23
7918,59
193 548,41

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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky jubileá
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1188,02
4030,96
3410,60
100,00
1708,38

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 1.1.2019
48441,79
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
6205,34
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Vložka vchod.dvere, kľúče bytovka 4
-47,79
Digestor byt 4/6
-63,90
Dvere vchodové byt 3/4
-159
Revízia komínov bytovky 1-6
-360
Oprava kotla 2/4
-137,68
Opr. Kotla 1/4
-51,48
Opr.dverí bytovka2 24,- Eur, bytovka 4 43 Eur
-67
Opr.kotla 5/1
-202,28
Opr.kotla 1/4
-180,08
Opr.kotla 2/2 170Eur, opr.kotla 4/4 180,08Eur
-350,08
Výmena zámkov na rozvádzačoch el. bytovka 4
-90
Oprava WC 1/3
-67
Výmena vložky vchod.dvere bytovka 4
-92
Opr.kotlov 4/1 a 4/4 54,08 Eur byt.3/2 220,88 Eur
-274,96
Výmena WC 3/1
-137,70
Výmena radiátora a termoventilu byt 1/5
-117
Opr.kotlov 4/4 150,40Eur, 2/1 210,08 Eur
-360,48
Revízia kotlov 39ks
-1590,24
Opr.kotlov 2/5 162,44Eur, 3/5 162,44Eur, 3/1 121,08Eur
-445,96
Poistné budov bytovky 1-4
-459,52
Poistné budov bytovka 5
-319,51
Poistné budov bytovka 6
-326,27
KZ k 31.12.2019
48747,20

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

ZS k 1.1.2019 v EUR
5 868 129,57
5 293 930,85

KZ k 31.12.2019 v EUR
5904622,61
5376006,82

0,00

0
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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

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

4664578,39
711428,43
521936,93

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

514,39
297,29
0
16997,56
503654,88
0
472,81
6678,86

ZS k 1.1.2019 v EUR
5 868 129,57
2 800 336,64

KZ k 31.12.2019 v EUR
5904622,61
2912495,60

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

0
2912495,60
1392169,37

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

1500
11442,06
679981,41
148067,32
551178,58
1599957,64

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 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

59647,12
2020,70
11407,69
2351,09
551178,58
656031,44
109532,75
1392169,37

z toho v lehote
splatnosti

47365,21
2020,70
11407,69
2351,09
551178,58
656031,44
109532,75
1379887,46

z toho po lehote
splatnosti

12 281,91

12281,91
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Stav úverov k 31.12.2019
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 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Výstavba náj.bytov

168984,66

5104,29

3523,54

125979,72

2038

Výstavba náj.bytov
inž.siete
Rekonštrukcia
ZŠsMŠ
Výstavba garáží

208793,74

10614,20

3036,40

105211,88

2028

295000

14760

4319,30

149860

2024

179876,98

9000

2829,78

170126,98

2028

Účel

Rok
splatnosti

Obec dočerpala v roku 2019 úver 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 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- 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 31.12.2019
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 31.12.2019

Suma v EUR

2 028 557,73
59 357,82
2 087 915,55
551 178,58

656 031,44

1 207 210,02
656 031,44

656 031,44
551 178,58
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Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
2087915,55

Zostatok istiny k 31.12.2019
551178,58

§ 17 ods.6 písm. a)

26,4%

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 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
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 z kohézneho fondu
- dotácie z Eurofondov
- dotácie z NSK a CEDRON
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009

2 028 557,73
59 357,82
2 087 915,55
34 433,77
427 066,48

2343,00
182286
14 504,71
800
1 426 481,56
1 426 481,56

39 478,49
32 777,40

- 651002
- 651003
- 651004
-

13 709,02
15 532,44

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

101497,35

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*
1426481,56

101497,35
§ 17 ods.6 písm. b)

7,11%

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 2019 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
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

18900

18900

0

Stolnotenisový oddiel

1500

1500

0

Aerobik Fanatik klub

2500

2500

0

Bedmintonový klub

600

600

0

Tenisový oddiel

800

800

0

Športovo-strelecký klub

1000

1000

0

Zväz záhradkárov

200

200

0

1000
200
3300
30000

1000
200
3300
30000

0
0
0
0

Klub slovenských turistov
Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorob.
TJ Lokomotíva Bánov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

K 31.12.2019 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

ZšsMŠ Bánov orig.komp.
ZŠsMŠ vlastné príjmy

295054
34401,62

295054
34401,62

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 )

535316,26

531737,91

3578,35

-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 )

0

0

0

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR Nové Zámky
MV SR
MV SR
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
Okresný úrad ŽP Nitra
Okresný úrad Nové
Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
NSK
EU -Kohézny fond
ŠR
Úrad vlády SR

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

Podpora zamestnanosti
Voľby prezidenta
Voľby EP
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o živ.
prostredie
Odmena skladníka CO
Stravné , škol.potreby
PND osobitný príjemca
Kultúrne a športové akcie
Kompostéry
Kompostéry
Detské ihrisko

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

11033,10
2726,38
1741,71
480822,00
5120,46
1228,26
86,80
347,93

11033,10
2726,38
1741,71
480822,00
5120,46
1228,26
86,80
347,93

0
0
0
0
0
0
0
0

104,60

104,60

0

29797,00
1118,32
3000,00
3154,43
371,11
8000

16156,60
1118,32
3000,00
3154,43
371,11
8000

13640,40
0
0
0
0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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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 )

3748,35

3748,35

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 )

3000

3000

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 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 138 011,55 EUR
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