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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 vyrovnaný rozpočet .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.12.2017 uznesením č. 35/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa
- piata zmena schválená dňa
- šiesta zmena schválená dňa

20.4.2018 uznesením č. 14/2018
19.6.2018 uznesením č. 23/2018
27.9.2018 uznesením č. 28/2018
16.11.2018 uznesením č. 35/2018
16.11.2018 uznesením č. 36/2018
16.11.2018 uznesením č. 37/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

48 394,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
64 949,00

48 394,00
0,00
0,00

57 427,00
0,00
7 522,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

48 394,00

64 949,00

48 394,00
0,00
0,00

52 064,00
9 810,00
3 075,00

0,00

0,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
64 949,00

Skutočnosť k 31.12.2018
66 701,06

% plnenia
102,70

Z rozpočtovaných celkových príjmov 64 949,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
66 701,06 EUR, čo predstavuje 102,70 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
57 427,00

Skutočnosť k 31.12.2018
63 626,06

% plnenia
110,79

Z rozpočtovaných bežných príjmov 57 427,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
63 626,06 EUR, čo predstavuje 110,79 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
52 530,00

Skutočnosť k 31.12.2018
53 606,88

% plnenia
102,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 45 654,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 46 694,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 487,25 EUR, čo je
101,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 543,75 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 943,50 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
13,18 EUR.
Daň za psa - z rozpočtovaných 176,00 EUR bol skutočný príjem 216,00 EUR t.j. 122,73 %
Na dani za psa k 31.12.2018 neevidujeme pohľadávku.
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - z rozpočtovaných 2 300 EUR bol
skutočný príjem 2 209,13 EUR čo je 96,05 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku za
poplatok za komunálny odpad vo výške 21,16 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
440,00

Skutočnosť k 31.12.2018
5 053,12

% plnenia
1 148,44
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 356,89 EUR, čo je
274,53 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov a zariadení, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatky.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 300,00 EUR.
Príjmy z predaja výrobkov tovarov služieb a iné príjmy
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem 4 165,50 EUR.
Príjem z prenajatých budov, priestorov vo výške 356,89 EUR, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase vo výške ---- EUR. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov na
vkladoch, dobropisov a za vyhlásenia v rozhlase. Príjmy z úrokov z tuzemských vkladov boli vo
výške 9,44 EUR a iný príjem z dobropisov v sume 221,29 EUR a iné príjmy ---c / prijaté granty a transfery :
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 457,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 966,06
EUR.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
VÚ ŠR OÚ Martin
507,87 Voľby komunálne
VÚ ŠR OÚ Martin
66,99 REGOB
VÚ ŠR OÚ Martin
21,20 Register adries
Min.financií SR
2 970,00 Prestreš.schodov KD a odtoky MŠ
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 Na činnosť požiarnej ochrany
Spolu
4 966,06
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia

Kapitálové príjmy pre rok 2018 boli neboli rozpočtované ani naplnené.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj bytov a budov / pre rok 2018 nebol rozpočtovaný.
.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
V roku 2018 príjem z predaja pozemkov nebol žiadny.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
7 522,00

Skutočnosť k 31.12.2018
3 075,00

% plnenia
40,88

V roku 2018 boli príjmy finančných operácií vo výške 3 075,00 Eur.
V roku 2018 obec neprijala žiaden úver.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
64 949,00

Skutočnosť k 31.12.2018
63 896,59

% čerpania
98,38

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 64 949,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 63 896,59 EUR, čo predstavuje 98,38 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
52 064,00

Skutočnosť k 31.12.2018
59 858,59

% čerpania
114,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 52 064,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 59 858,59 EUR, čo predstavuje 114,97 % čerpanie.
Verejná správa
Finančná oblasť
Voľby VUC
Požiarna ochrana
Údržba ciest
Odpady
Rozvoj obce – aktiv. práce
Verejné osvetlenie
Kultúra
Vysielacie služby
Cintorín – DS
Vzdelávanie
REGOB
Register adries
Spolu

Rozpočet na rok 2018
45 380,00
700,00
0,00
1 672,00
500,00
3 200,00
0,00
1 300,00
9 797,00
100,00
2 100,00
200,00
66,00
21,00
64 949,00

k 31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2018
49 349,39
694,54
507,87
1 731,99
4 567,64
2 834,20
--1 211,58
1 227,03
0,00
1 583,35
189,00
66,99
21,20
63 896,59

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 12 180,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 766,91 EUR.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 6 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 960,49 EUR, čo
je 96,29 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 18 072,00 EUR vo verejnej správe bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 24 105,56 EUR, čo je 133,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby, odmeny poslancom a prostriedky na mzdy pracovníkom na dohodu
o vykonaní práce.
Ministerstvo financií SR poskytlo bežný transfer vo výške 2 970,00 EUR - účelové finančné
prostriedky boli použité na údržbu budov – prestrešenie schodov + odtoky MŠ.
Z rozpočtovaných 1 672,00 EUR v požiarnej ochrane bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo
výške 1 731,99 EUR. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla transfer 1 400,00 Eur. Finančné
prostriedky boli použité na elektrickú energiu na nákup materiálu a odevov pre PO.
Z rozpočtovaných 3 200,00 EUR v odpadoch bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške
2 834,20 EUR čo je 88,57 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na vývoz komunálneho
odpadu, poplatok za uloženie a členský príspevok ZOHT .
Z rozpočtovaných 1 300,00 EUR na verejné osvetlenie bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo
výške 1 211,58 EUR, čo je 93,20 % čerpanie. Boli to náklady na elektrickú energiu a údržbu
VO.
Z rozpočtovaných 9 797,00 EUR na kultúru bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške
1 227,03 EUR. Ide o náklady na energie, materiál, potraviny, vecné ceny pri kultúrnych
akciách.
Z rozpočtovaných 2 100,00 EUR na náboženské služby – dom smútku a cintorín skutočné
čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 1 583,35 EUR. Prostriedky boli použité na el. energiu,vodu
a materiál.
Splácanie úrokov a ostatné
finančnými výpomocami .

platby

súvisiace

s úvermi,

pôžičkami

a návratnými

Obec nespláca žiaden úver ani pôžičky.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
9 810,00

Skutočnosť k 31.12.2018
963,00

% čerpania
9,82

Skutočne čerpané kapitálové výdavky k 31.12.2018 v sume 963,00 EUR. Boli to náklady na
nákup pozemkov.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky verejnej správy / nákup softwaru, prevádzkových strojov a prístrojov/
b) Ekonomická oblasť – výstavba /nákup pozemkov a budov/
c) Ekonomická oblasť – cestná doprava /vybudovanie miestnych komunikácií a parkovacích
miest/
d) Ochrana životného prostredia -nakladanie s odpadovými vodami
e) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania / vypracovanie projektovej
dokumentácie, realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
f) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí /nákup pozemkov v lokalite, vypracovanie
projektovej dokumentácie /
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
3 075,00
3 075,00
100
Obec čerpanie rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií pre rok 2018 rozpočtovala
vo výške 3 075,00.
Obec nespláca žiadny úver ani leasing.

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
63 626,06

z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

59 858,59

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

+ 3 767,47
0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

Kapitálové výdavky spolu

963,00

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

- 963,00
+ 2 804,47
0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 075,00
3 075,00
0,00
66 701,06
63 896,59
+ 2 804,47
00,00
2 804,47

8

Prebytok rozpočtu v sume 2 804,47 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
2 804,47 EUR .

Rekapitulácia
Prebytok z hospodárenia z minulých rokov bol 90 975,19 EUR.
Prírastok v roku 2018 činil 1 001,85 EUR , z rezervného fondu v roku 2018 boli použité
finančné prostriedky vo výške 3 075,00 EUR, ktoré boli použité na účasť na majetku NO
VEPOS Horná Štubňa, k 31.12.2018 zostatok rezervného fondu 90 975,19 EUR.
Prebytok z hospodárenia za rok 2018 je 2 804,47 EUR /po vylúčení príjmových a výdavkových
finančných operácii/

Zostatok k 31.12.2018 celkom 95 320,57 EUR z toho na účtoch 95 141,18 EUR a v pokladni
179,39 EUR, účet sociálneho fondu 69,73 EUR a depozit 1 471,18 EUR, rezervný fond k
31.12.2018 vo výške 90 975,19 EUR ostáva prebytok hospodárenia za rok 2018 2 804,47 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z .z. v z. n. p..
Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte, ale analyticky je členený. Tvorba RF
obce bola vytvorená prevodom z bežného účtu obce o prebytok hospodárenia.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec pre rok 2019 rezervný fond navýši o 2 804,47 EUR, čo je celkový prebytok hospodárenia
za rok 2018.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Účasť na majetku NO VEPOS Horná Štubňa
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
93 048,34
1 001,85
0,00
0,00
- 3 075,00
0,00
90 975,19
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Peňažný fond
Obec peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z .n. p. nevytvára .
Sociálny fond
Fond sociálny
ZS k 1.1.2018
Prírastky – povinný prídel
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie sociálneho fondu :

Suma v EUR
21,06
129,87
0,00
0,00
81,20

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

69,73

Povinný prídel bol v čiastke 129,87 Eur, čerpanie v sume 81,20 EUR na regeneráciu prac. sily a
stravovanie.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

262 561,50

283 695,21

Neobežný majetok spolu

166 467,78

187 199,59

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

129 228,60

145 885,41

Dlhodobý finančný majetok

37 239,18

40 314,18

Obežný majetok spolu

95 760,55

96 183,51

z toho :
Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

53,01

862,94
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Finančné účty

95 707,54

95 320,57

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

333,17

312,11

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

262 561,50

283 695,21

Vlastné imanie

252 060,11

277 116,67

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Nevysp.výsl. hospod. z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účt.obdob.
Záväzky

257 595,30

272 656,26

- 5 535,19

4 460,41

5 657,69

2 310,94

500,00

500,00

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

21,06

69,73

5 136,63

1 741,21

0,00

0,00

4 843,70

4 267,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
Spolu

0,00 EUR
0,00 EUR
270,03 EUR
0,00 EUR
793,55 EUR
677,63 EUR
0,00 EUR
1 741,21 EUR

Záväzky k 31.12.2018 boli splatné v januári 2019 kedy boli aj uhradené.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - strata

EUR
EUR
EUR

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 neposkytla dotácie 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia .

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

Poskytovateľ

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

VU ŠR OU Martin

Voľby komunálne

526,86

507,87

18,99

VU ŠR OU Martin

REGOB

66,99

66,99

0,00

VU ŠR OU Martin

Register adries

21,20

21,20

0,00

Min .financií SR

Prestrešenie schodov, odtoky MŠ

2 970,00

2 970,00

0,00

Dobrovoľná

Činnosť požiarnej ochrany

1 400,00

1 400,00

0,00

4 985,05

4 966,06

18,99

požiarna ochrana
Spolu

Nepoužité prostriedky z Volieb do samosprávy – komunálne vo výške 18,99 EUR boli vrátené
v termíne VÚ ŠR OÚ Martin. Ostatné finančné prostriedky pridelené zo ŠR pre rok 2018 boli
účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v plnej výške.

12. Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583 / 2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2017
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu

63 626,06
0,00
0,00
63 626,06

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

59 858,59
963,00
60 821,59

P r e b y t o k hospodárenia vo výške 2 804,47 EUR

Vypracovala: Schmiedtová Ivica

Predkladá: Mgr. Ivana Erteľová
starostka obce

V Budiši dňa 27.5.2019
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2 804,47 EUR.
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