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Záverečný účet Obce Topoľníky 2018 

1. Rozpočet obce na rok 2018 
 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 

 

Obec v roku 2018 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, kapitálový rozpočet bol zostavený ako 

schodkový a finančné operácie ako prebytkové.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 8/2017-

Pl B/2 

Rozpočet obce bol zmenený dvakrát: 

-     prvá zmena schválená dňa 11.09.2018 uznesením č. 7/2018-Pl B/4 

-     druhá zmena schválená dňa 11.12.2018 uznesením č. 10/2018-Pl-2 B/3 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 
 

 Schválený rozpočet  

v € 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene v € 

Skutočnosť 

v € 

Plnenie 

v % 

Príjmy celkom 8.539.420 9.128.372 9.183.944 100,61 

z toho :     

Bežné príjmy 1.673.370 1.912.388 1.932.997 101,08 

Kapitálové príjmy 6.295.000 6.762.369 6.758.810 99,95 

Finančné príjmy 569.000 449.602 488.124 108,57 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 2.050 4.013 4.013 100,00 

Výdavky celkom 8.539.420 9.128.372 9.183.557 100,60 

z toho :     

Bežné výdavky 1.304.014 1.378.152 1.480.192 107,40 

Kapitálové výdavky 6.636.100 7.092.471 7.078.479 99,80 

Finančné výdavky 160.000 165.620 138.514 83,63 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 439.306 492.129 486.372 98,83 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 387  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

9.128.372 9.183.944 100,61% 

 

I./ Bežné príjmy spolu: 

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1.912.388 1.932.997 101,08% 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1.115.001 1.110.727 99,62 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 867.700 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 859.450 €, čo predstavuje plnenie na 

99,05 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností (121) 

Z rozpočtovaných 118.430 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 120.715 €, čo je 

101,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 89.888 €, dane zo stavieb boli vo 

výške 30.392 € a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 435 €. K 31.12.2018 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 39.918 €. 

 

c) Dane za špecifické služby (133) 

Z rozpočtovaných 128.871 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 130.562 €, čo je 

101,31 % plnenie. 

- Daň za psa: z rozpočtovaných 1.550 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.473 €, 

obec   

  eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 347 €. 

- Daň za ubytovanie: z rozpočtovaných 321 € bol skutočný príjem 321 €. 

- Daň za užívanie verejného priestranstva: z rozpočtovaných 84.000 € bol skut. príjem 84.273 

€. 

- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 43.000 € bol 

skut.   

  príjem 44.495 €, obec eviduje pohľadávky v sume 23.015 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

235.763 252.235 106,99 % 
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a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) 

Z rozpočtovaných 148.350 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 155.235 €, čo je 

104,64 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 15.553 € a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 139.682 €. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220) 

- Administratívne poplatky - správne poplatky (221): 

Z rozpočtovaných 22.600 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 16.486 €, čo je 72,95 

% plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 

výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 8.130 € a za správne poplatky, pokuty vo 

výške 8.356 €.   

- Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za materské školy a ŠKD, za stravné, za 

prebytočný hnuteľný majetok (223): 

Z rozpočtovaných 62.677 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 69.719 €, čo je 111,24 

%.   

- poplatky za vyhlásenie (907 €), príjem za elektrinu, plyn, vodné za byty (2.840 €), KTV 

(237 €), za kopírovacie práce (363 €), cintorínske poplatky (1.469 €), hrobové miesta (33 €), 

prísp. rodičov do MŠ (1.851 €), prísp. rodičov do ŠKD (2.149 €), prípl. k obedom (11.303 €), 

fond opráv náj.bytov (16.923 €), Slov.pošta (1.605 €), miestny poplatok, tombola - deň obce 

(1.508 €). Sem zaraďujeme aj príjmy za stravné (ŠJ) vo výške 28.531 €.   

 

c) Úroky z vkladov (242): 

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 11 €. 

 

d) Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných 

hier, z dobropisov, vratky, z refundácie, iné (292): 

Z rozpočtovaných 5.949 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 14.797 €, čo je 248,73 

%.  

- náhrada z poistného plnenia (293 €), výťažky z lotérií a iných podobných hier (830 €), 

dobropis, vratky, refundácie (12.160 €), preplatky z RZ ZP - ZŠ (1.514 €). 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy (300):  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

561.624 570.035 101,50 % 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Okresný úrad Trnava-odb.šk. 480.517 ZŠ 

2. Okresný stavebný úrad 1.399 Stav.úrad, cestná dopr., živ.prostr.,REGOB 

3. Okresný úrad DS 4.466 Matrika 

4. ÚPSVR DS 1.381 Stravné pre deti v HN 

5. Okresný úrad DS 364 Odmena CO skladníka 

6. ÚPSVR DS 43.724 Aktivačná činnosť 

7. ÚPSVR DS 23.970 Chránená dielňa 

8. Okresný úrad Trnava 3.418 MŠ na predškolskú výchovu 
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9. ÚV SR 2.400 Kult. národn. menšín 

10. TTSK 500 Športová aktivita ZŠ 

11. TTSK 1.410 Rodinné dni, zdravý duch  

12. Okresný úrad DS 2.274 Dotácia na voľby 

13. DHZ Bratislava 3.000 Dotácia na DHZ 

14. Bethlen G. Alapítvány 612 Citera 

15. Podnikateľ - FO 600 Granty - dar 

SPOLU 570.035  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie, ktoré patrili 

rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na jej výdavkový účet. 

 

 

II./ Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

6.762.369 6.758.810 99,95 

 

 

1) Kapitálové príjmy (230): 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív (231): 

V roku 2018 obec nemala príjmy z predaja kapitálových aktív. Ide o príjem z predaja budov, 

bytov. 

 

b) Príjem z predaja pozemkov (233): 
Z rozpočtovaných 53.173 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 49.614 €, čo je 93,31 

% plnenie (z predaja pozemkov – 19.741 €, z predaja pozemkov na verejnoprosp. stavbu – 

29.873 €) 

 

 

2) Kapitálové granty a transfery (320): 

 

a) Transfery v rámci verejnej správy (322): 

Z rozpočtovaných 6.630.888 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 6.630.888 €, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

V roku 2018 obec získala nasledovné granty a transfery : 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

1. Ministerstvo ŽP SR (EU-85%) 5.906.058 Kanalizácia a úprava ČOV  

2. Ministerstvo ŽP SR (ŠR-10%) 694.830 Kanalizácia a úprava ČOV  

3. Ministerstvo vnútra SR 30.000 Dotácia na DHZ 

SPOLU 6.630.888  
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3) Zahraničné granty (330): 

 

a) Kapitálové (332): 

Z rozpočtovaných 78.308 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 78.308 €, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

V roku 2018 obec získala nasledovné granty a transfery : 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

1. Bethlen Gábor Alapítvány 78.308 Dotácia na MŠ 

SPOLU 78.308  

 

 

III./ Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

449.602 488.124 108,57 % 

 

Z rozpočtovaných 449.602 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 488.124 €, čo 

predstavuje 108,57 % plnenie. 

 

Na kapitálové výdavky bolo vyčlenené z rezervného fondu 65.500 €. Príjmové finančné 

operácie tvoria kaucie za nájomné byty vo výške 9.802 €  ako aj zábezpeky vo výške 11.800 

€.  Z kontokorentného úveru počas roka bolo použité 53.281 €.  

V roku 2017 bol schválený termínovaný investičný úver v celkovej výške 620.000 € na 5 %-

né spolufinancovanie projektu Kanalizácia a úprava ČOV schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 25.04.2017 uznesením č. 3/2017-Pl B/6, z toho v roku 2018 bol skutočný 

príjem k 31.12.2018 vo výške 347.741 €. 

 

 

IV./ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola s VJM):  

  

1) Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

4.013 4.013 100,00 % 

 

Z rozpočtovaných 4.013 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4.013 €, čo predstavuje 

100,00 % plnenie.  

 

Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov – školský bufet v sume 350 €, príspevok rodičov 

do ŠKD – školné v sume 2.149 € a príjmy z preplatku RZ ZP v sume 1.514 € 

 

2) Kapitálové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 0 0 

 

V roku 2018 rozpočtová organizácia nemala kapitálové príjmy. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

9.128.372 9.183.557 100,60 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9.128.372 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 

v sume 9.183.557 €, čo predstavuje 100,60 % plnenie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek celkového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

I./ Bežné výdavky: 

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1.378.152 1.480.192 107,40 % 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.378.152 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 

v sume 1.480.192 €, čo predstavuje 107,40 % čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 

Z rozpočtovaných 396.825 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 411.922 €, čo je 

103,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, miestneho 

hospodárstva, kultúrnej služby,  chránenej dielne, aktivačných pracovníkov a pracovníkov 

školstva s výnimkou právneho subjektu (ZŠ). 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620) 

Z rozpočtovaných 136.044 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 139.863 €, čo je 

102,81 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby (630) 

Z rozpočtovaných 738.333 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 821.416 €, čo je 

111,25 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery (640) 

Z rozpočtovaných 86.950 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 85.283 €, čo 

predstavuje 98,08 % čerpanie. Ide o transfery občianskemu združeniu, nadácii, na členské 

príspevky, príspevkovej organizácii, na dávku v hmotnej núdzi, ostatným subjektom verejnej 

správy. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami (650) 
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Z rozpočtovaných 20.000  € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 vo výške 21.708 €, čo 

predstavuje 108,54 % čerpanie. 

 

 

II./ Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

7.092.471 7.078.479 99,80 % 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

v tom :                        v  € 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Nákup prev. strojov – MH (fréza na pneu) 6.990 6.990 100,00 

Prevádzkové stroje – kopírovací stroj 2.520 2.520 100,00 

Výstavba chodníkov - príspevok 3.564 3.564 100,00 

Nákup os.auta-splátka leasingu 3.269 3.269 100,00 

Projektová dokumentácia   0 2.976  

Rekonštrukcia MŠ – Bethlen G. Alap 67.418 67.418 100,00 

Prev. stroje ŠJ – Bethlen G. Alap 10.890 10.890 100,00 

Rekonštrukcia MŠ – vlastné zdroje 43.604 43.604 100,00 

Prístavba, nadstavba - PO 30.000 13.032 43,44 

Výstavba ČOV – dotácia z EU (85%) 5.906.058 5.906.058 100,00 

Výstavba ČOV – dotácia zo ŠR (10%) 694.830 694.830 100,00 

Výstavba ČOV – vlastné (5%) 323.328 323.328 100,00 

Spolu 7.092.471 7.078.479 99,80 % 

 

 

 

III./ Výdavkové finančné operácie: 

  

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

165.620 138.514 83,63 % 

 

Transakcie verejného dlhu: z rozpočtovaných 165.620 € bolo plnenie vo výške 138.514 €, čo 

je 83,63% - z toho z rozpočtovaných 60.000 € bolo skutočné splácanie istiny z prijatých 

bankových úverov dlhodobých (ŠFRB, kanalizácia) vo výške 79.613 €; z rozpočtovaného 

a schváleného limitu krátkodobého kontokorentného úveru v sume 100.000 € v priebehu roka 

bolo čerpané 53.281 €. 

Účasť na majetku: z rozpočtovaných 5.620 € bolo vrátenie kaucie vo výške 5.620 €. 
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IV./ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola): 

 

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ): 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

492.129 486.372 98,83 % 

 

 

Základná škola s VJM je právnickou osobou, pričom zriaďovateľom školy je obec. Hospodári 

s finančnými prostriedkami ako rozpočtová organizácia. Prostriedky zo ŠR prijíma obec, 

ktoré sú preúčtované na samostatný účet ZŠ. Základná škola v roku 2018 účtovala len bežné 

výdavky rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené na základe návrhu vedenia školy. 

 

 

a) Normatívne finančné prostriedky 
Z rozpočtovaných 475.580 (465.632 + 9948 z predch. rokov) € bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2018 vo výške 469.750 €, čo je 98,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov školy, odvody poistného z miezd, prevádzkové výdavky, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.  

 

b) Nenormatívne finančné prostriedky 

Z rozpočtovaných 11.787 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 11.860 €, čo je 

100,62 % čerpanie. Patria sem účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov čerpané vo výške 5.750 €, na 

skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia vo výške 1.600 €, na učebnice (prvouka) v sume 110 €, na lyžiarsky kurz v sume 

2.700 € a na školu v prírode v sume 1.700 €. 

 

c) Iné zdroje 

Z rozpočtovaných 4.762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 4.762 €, čo je 100,00 

%. Patria sem príspevky rodičov do ŠKD, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, dotácia 

na športovú aktivitu od TTSK, nájomné za školský bufet, preplatok z RZ ZP. 

 

 

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ): 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 0 0 

 

Rozpočtová organizácia (ZŠ) v roku 2018 nemala kapitálové výdavky. 
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4. Výsledky hospodárenia za rok 2018 

 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018  

v EUR 

Bežné príjmy spolu 1 937 009,35 

z toho: bežné príjmy obce 1 932 996,83 

            bežné príjmy RO 4 012,52 

Bežné výdavky spolu 1 966 564,02 

z toho: bežné výdavky obce 1 480 191,77 

            bežné výdavky RO  486 372,25 

Bežný rozpočet -29 554,67 

Kapitálové príjmy spolu 6 758 809,75 

z toho: kapitálové príjmy obce 6 758 809,75 

            kapitálové príjmy RO 0 

Kapitálové výdavky spolu 7 078 478,76 

z toho: kapitálové výdavky obce 7 078 478,76 

            kapitálové výdavky RO  0 

Kapitálový rozpočet -319 669,01 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -349 223,68 

Úprava schodku 24 685,61 

z toho: ZŠ – nedočerpané prostriedky na prevádzku 5 920,00 

            ZŠ – nedočerpané prostriedky na vzdelávacie krúžky 647,26 

            Nedočerpaná dotácia na DHZ          16 968,35 

            Nedočerpaná dotácia – kultúra národn. menšín 1 150,00 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -373 909,29 

Príjmové finančné operácie 488 123,86 

Výdavkové finančné operácie 138 514,20 

Rozdiel finančných operácií 349 609,66 

PRÍJMY SPOLU 9 183 942,96 

VÝDAVKY SPOLU 9 183 556,98 

Hospodárenie obce celkom 385,98 

Vylúčenie z prebytku -24 685,61 

Upravené hospodárenie obce  -24 299,63 

 

 

4. a) Schodok rozpočtu v sume -349 223,68 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)    

        a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene      

        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (zvýšený)   

        o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 24 685,61 € bol  

        v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný nasledovne: 

- z rezervného fondu vo výške 26.168,81 € 

- z návratných zdrojov financovania vo výške 347.741,48 € 

 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o 24 685,61 €: 
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté  

v rozpočtovom roku 2018 v sume 6 567,26 € na prenesený výkon v oblasti školstva 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na prístavbu, nadstavbu požiarnej 

zbrojnice vo výške 16 968,35 € 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na kultúru národnostných menšín vo výške 1 150,00 € 

 

 

Zostatok finančných operácií v sume 349.609,66 € bol použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu 

 

Na základe uvedených skutočností obec netvorí rezervný fond. 

 

 

4. b) 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 je 385,98 €. 

 

 

4. c) Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 

je nasledovný: 

 

účtovná trieda 6xx (výnosy)  1.553.152,38 € 

účtovná trieda 5xx (náklady)  1.716.272,58 € 

 

Výsledok hospodárenia   -163.120,20 € 

 
 

 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond  

a fond opráv 

 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

  

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2018  69.758,92  

Prírastky - z prebytku hospodárenia - 

               - z finančných operácií - 

 Úbytky  - krytie schodku hospodárenia 26.168,81 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2018 43.590,11 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.zu. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
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Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2018 1.153,19 

Prírastky - povinný prídel – 1,5 %                    4.958,70 

Úbytky   - závodné stravovanie                     4.016,50 

KZ k 31.12.2018 2.095,39 

 

 

Fond opráv 

Obec vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p..  

 

 

  Stav k 1.1.2018 Tvorba Čerpanie Stav k 31.12.2018 

Hlavná 252 3.110,52 2.721,89 4.137,71 1.694,70 

Topoľová 2 4.672,92 4.083,95 1.736,32 7.020,55 

Pálffy 1-12 4.063,60 3.535,17 1.682,50 5.916,27 

Pálffy 13-24 4.453,44 3.875,15 2.139,90 6.188,69 

Pálffy 25-30 2.426,72 1.936,58 240,10 4.123,20 

Krivá 31 988,73 770,58 1.030,85 728,46 

Fond opráv 19.715,93 16.923,32 10.967,38 25.671,87 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
 

A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Neobežný majetok spolu 12.496.290 19.852.383 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 11.926.238 19.282.332 

Dlhodobý finančný majetok 570.051 570.051 

Obežný majetok spolu 725.863 635.496 

z toho :   

Zásoby 931 1.005 

Pohľadávky 68.611 69.264 

Finančný majetok 256.900 187.091 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 399.421 378.136 
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Časové rozlíšenie 3.165 3.132 

z toho:   

Náklady budúcich období 3.165 3.132 

SPOLU 13.225.318 20.491.011 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie 4.075.212 3.924.117 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 4.075.212 3.924.117 

Záväzky 2.128.981 2.917.896 

z toho :   

Rezervy zákonné krátkodobé 1.500 1.800 

Zúčtovanie medzi subj.VS  10.209 24.686 

Dlhodobé záväzky 1.278.202 1.224.113 

Krátkodobé záväzky 686.764 1.188.639 

Bankové úvery a ostatné výpomoci 152.306 478.658 

Časové rozlíšenie  7.021.125 13.648.998 

SPOLU 13.225.318 20.491.011 

 

Obec má bežné účty v troch peňažných ústavoch: 

- VÚB a.s. 

- Prima banka a.s. 

- OTP banka a.s. 

Bankami sú odsúhlasené stavy na bankových účtoch k 31.12.2018.  

 

a) Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018 je 

184.617,10 € 
v tom: 

- účet rezervného fondu  43.590,11 € 

- účet sociálneho fondu                2.095,39 € 

- účet fondu opráv              25.671,87 € 

- zábezpeky – byty              76.774,12 € 

- iné zábezpeky (ekodvor)             11.800,00 € 

- účet 357               24.685,61 € 

 

b) Stav pokladne k 31.12.2018        973,95 €  

 

c) Peniaze na ceste k 31.12.2018    1.500,00 € 

            

Celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 je 187.091,05 €. 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

1. krátkodobé záväzky             1.188.638,74 € 
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- voči dodávateľom                        1.051.941,26 €  

- voči zamestnancom         25.235,17 € 

-     poistné náklady voči inštitúciám                    15.813,24 €    

-     ostatné priame dane             2.958,49 € 

-     iné                           1.798,80 €  

-     nevyfakturované dodávky                                 19.845,48 € 

-     ostatné záväzky (ŠFRB 2018)        71.046,30 € 

2. dlhodobé záväzky                                   1.224.113,47 € 

-    ŠFRB (od 2019)                         1.145.243,96 € 

-    dlhodobé prijaté preddavky (kaucie)                      76.774,12 €  

-    záväzky zo SF                            2.095,39 € 

3. bankové úvery dlhodobé                 478.657,70 € 

-   termínovaný investičný úver - ČOV   478.657,70 € 

 

 

     Stav úverov k 31.12.2018 

Veriteľ Účel 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 2018 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok 2018 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 

splatnosti 

ŠFRB Výstavba 15 bj 7 214,13 6 685,11 145 132,16 2031 

ŠFRB Výstavba 12 bj 12 919,39 2 898,17 229 931,35 2034 

ŠFRB Výstavba 12 bj 14 030,66 2 881,06 275 036,57 2036 

ŠFRB Výstavba 6 bj 7 569,04 1 655,84 158 339,46 2037 

ŠFRB Výstavba 15 bj 16 490,36 3 866,56 370 378,85 2038 

VÚB a.s. Výstavba ČOV-spoluf. 21 390,00 3 697,83 478 657,70 2032 

OTP a.s. Kontokorentný úver 53 280,85 21,98 0,00 2019 
 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

1. skutočné bežné príjmy obce  1 773 600,82 

2. skutočné bežné príjmy RO  3 599,04 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 1 777 199,86 



 16 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

3. zostatok istiny z bankových úverov (termínovaný úver) 478 657,70 

4. zostatok istiny z pôžičiek - 

5. zostatok istiny z návratných finančných výpomocí - 

6. zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov - 

7. zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
- 

8. zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 1 178 818,39 

9. zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu - 

10. zostatok istiny z kontokorentného úveru - 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 1 657 476,09 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

11. z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 1 178 818,39 

12. z úveru z Environmentálneho fondu - 

13. z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ - 

14. z úverov ................ - 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 1 178 818,39 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 478 657,70 

 

Zostatok istiny 

k 31.12.2018 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

478 657,70 1 777 199,86 26,93 % 

 

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:   

15. skutočné bežné príjmy obce  1 773 600,82 

16. skutočné bežné príjmy RO  3 599,04 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 1 777 199,86 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

17. dotácie na prenesený výkon štátnej správy 465 632,00 

18. dotácie zo ŠR 103 191,66 

19. dotácie z MF SR .... - 

20. príjmy z náhradnej výsadby drevín - 

21. účelovo určené peňažné dary  600,00 

22. dotácie zo zahraničia 611,73 

23. dotácie z Eurofondov  - 

24. ...... - 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 570 035,39 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 1 207 164,47 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

25. 821004 (kontokorentný úver) 53 280,85 

26. 821005 (kanalizácia  21 390,00 + ŠFRB 58 223,58) 79 613,58 

27. 821007 - 

28. 821009 - 
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29. 651002 (ŠFRB 17 986,74+kontok.ú. 21,98+kanal.3 

697,83+leas.1,32) 

21 707,87 

30. 651003  

31. 651004 - 

  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 154 602,30 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2018** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

154 602,30 1 207 164,47 12,81 % 

 

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

 

 

8. Hodnotenie plnenia programov obce  
 

 

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

Návrh uznesenia: 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2018. 

 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodársky výsledok podľa bodu 4.a) Záverečného 

účtu, rezervný fond obec netvorí. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok podľa bodu 4.b) 

Záverečného účtu. 

c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok podľa bodu 4.c) 

Záverečného účtu. 
 


