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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 111/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 21.02.2018 uznesením č.8/2018
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2018 uznesením č.40/2018
- tretia zmena schválená dňa 23.05.2018 uznesením č. 54/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 27.06.2018 uznesením č. 71/2018
- piata zmena schválená dňa 19.09.2018 uznesením č. 91/2018
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 28/2018
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
- tretia zmena schválená dňa 31.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
- piata zmena schválená dňa 31.05.2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018
- ôsma zmena schválená dňa 31.08.2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018
- deviata zmena schválená dňa 30.09.2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018
- desiata zmena schválená dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením č.10/2018
- jedenásta zmena schválená dňa 30.11.2018 rozpočtovým opatrením č.11/2018
- dvanásta zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2.500.380,67

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2.896.455,92

1.697.489,20
480.201,47
238.000,00
84.690,00
2.494.835,90

1.893.402,20
632.130,27
280.687,85
90.235,60
2.752.697,45

820.660,93
800.801,47
89.278,50
784.095,00
5.544,77

801.381,47
1.029.900,07
103.778,50
817.637,41
143.758,47

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.806.220,32

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2.756.697,79

98,24

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.806.220,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2.756.697,79 EUR, čo predstavuje 98,24 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.893.402,20

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1.864.034,34

98,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.893.402,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1.864.034,34 EUR, čo predstavuje 98,45 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.209.437,29

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1.184.175,66

97,91

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 937.672,53 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 937.672,53 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 159.230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 141.227,34 EUR,
čo predstavuje plnenie na 88,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 77.031,12
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 62.304,16 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
1.892,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 141.227,34 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1.923,96 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 7.951,97 EUR.
Daň za psa bola zinkasovaná v sume 2.278,00 EUR.
Daň za ubytovanie bola zinkasovaná v sume 407,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva bola zinkasovaná v sume 287,04 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný s sumu 73.568,99
EUR.
Daň za jadrové zariadenia bola zinkasovaná v sume 28.734,76 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
98.234,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

95.302,75

97,02

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 87.234,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 86.084,25 EUR, čo
je 98,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1.957,38 EUR, príjem z prenájmu budov v sume 15.764,48 EUR, príjem z prenájmu nájomných
bytov v sume 67.267,00 EUR, príjem z prenájmu domu smútku v sume 168,00 EUR a príjem
z prenájmu ihriska v sume 148,50 EUR. Príjem z prenájmu riadu, lavíc, stolov v sume 778,89
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9.218,50 EUR, čo
je 83,80 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28.222,80

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

26.821,72

95,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 28.222,80 EUR, bol skutočný príjem vo výške
26.821,72 EUR, čo predstavuje 95,04 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy: cintorínske poplatky v sume 9.734,64
EUR, poplatky za reklamu v sume 1.500,00 EUR, poplatky za náhradu za byt v sume 191,20
EUR, poplatky za odobraté el. zariadenia v sume 64,95 EUR, poplatok za geologické územie
v sume 2.209,68 EUR, poplatok za odpadové nádoby v sume 2.149,60 EUR, vyhlásenie v MR
v sume 125,00 EUR, známky pre psov v sume 12,00 EUR, zápisné do knižnice v sume 25,00
EUR, poplatok za evidenčné čísla v sume 224,00 EUR, poplatok za fotokópie v sume 3,60 EUR,
predaj knihy o obci v sume 2.120,00 EUR. Ďalšie príjmy sú poplatky za znečistenie ovzdušia
v sume 35,67 EUR, úroky z vkladov v sume 390,34 EUR, príjmy z náhrad z poistného plnenia
v sume 1.018,02 EUR, príjmy z výťažkov z lotérii v sume 228,65 EUR, príjmy z dobropisov
v sume 6.113,94 EUR, preplatok zo zdr. poisťovní v sume 675,43 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 555.008,11 EUR bol skutočný príjem vo výške
555.008,11 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.

Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
ÚPSVaR Trnava
Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
Okresný úrad Trnava
TSK, Trnava
TSK, Trnava
TSK, Trnava

Suma v EUR
Účel
923,01 REGOB
120,83 Cestná doprava a pozemné
komunikácie
3.104,67 Stavebná činnosť
445.419,00 Školstvo
8.774,00 Vzdelávacie poukazy
3.243,18 Matrika
60.000,00 Oprava kanalizácie v ZŠ
3.357,00 Dopravné
38,00 Hmotná núdza
260,30 Životné prostredie
5.569,00 Materská škola
229,94 Odmena skladníka CO
1.000,00 Špačinský jarmok
1.000,00 Jednota dôchodcov Slovenska
500,00 Dobrovoľný hasičský zbor

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
MF SR Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR Bratislava
OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava

200,00
182,00
5.250,00
91,60
1.545,58
10.800,00
3.000,00

Popoludnie pre všetkých
Učebnice
Príspevok na lyžiarsky kurz
Register adries
Voľby do samosprávy
Spevnená plocha v areáli TJ
Dobrovoľný hasičský zbor

2.800,00 Škola v prírode
100,00 Prísp. na vých a vz. soc. znevýh.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
632.130,27

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

632.130,27

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 632.130,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 632.120,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 462,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 462,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 631.668,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 631.668,27 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Minister.pôdohosp.a roz.vidieka Brati
Minister.pôdohosp a roz.vidieka Brati
Environmentálny fond Bratislava
Environmentálny fond Bratislava

Suma v EUR
409.237,66
48.145,61
144.493,00
29.792,00

Účel
Nadstavba MŠ z EF
Nadstavba MŠ zo ŠR
Protipovodňové opatrenia
Elektromobil

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
280.687,85

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

260.533,18

92,82

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 280.687,85 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 260.533,18 EUR, čo predstavuje 92,82 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 100.000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
21.03.2018 uznesením č. 22/2018.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2018 zo dňa 21.02.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume.176,000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 155.845,33 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4.687,85 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
89.489,24

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

94.775,88

105,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 89.489,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
94.775,88 EUR, čo predstavuje 105,91 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
1.301,82 EUR
Materská škola
8.317,00 EUR
Školský klub detí
21.665,44 EUR
Školská jedáleň ZŠ
47.795,27 EUR
Školská jedáleň MŠ
15.696,35 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
746,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

746,36

100,00

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 746,36 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.935.060,04

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1.726.751,75

89,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.935.060,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1.726.751,75 EUR, čo predstavuje 89,24 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
801.381,47

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

649.412,23

81,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 801.381,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 649.412,23 EUR, čo predstavuje 81,04 % čerpanie.

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 182.440,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
158.924,41 EUR, čo je 87,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, evidencie obyvateľov, skladníka C.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 69.173,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
59.351,26 EUR, čo je 85.80 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 471.254,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
385.117,66 EUR, čo je 81,72 % 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. Na cestovné náhrady z rozpočtovaných 450,00 EUR bolo
skutočne čerpané 263,60 EUR, čo je 58,57 %, na energie bolo rozpočtovaných 59.166,40 EUR
a skutočné čerpanie bolo 45.551,29 EUR, čo je 76,99 %, na materiál bolo rozpočtovaných
80.338,47 EUR a skutočné čerpanie bolo 52.395,71 EUR, čo je 65,22 %, na dopravné bolo
rozpočtovaných 18.801,88 EUR a skutočné čerpanie bolo 12.622,86 EUR, čo je 67,14 %, na
údržbu z rozpočtovaných 99.865,01 EUR bolo skutočne čerpané 80.765,40 EUR, čo je 80,87
EUR, na prenájom bolo rozpočtovaných 1.865,32 EUR a skutočné plnenie bolo 1.241,80 EUR,
čo je 66,47 %, a na všeobecné služby bolo rozpočtované 210.767,75 EUR a skutočné plnenie
bolo 165.477,00 EUR, čo je 78,51 %. Do všeobecných služieb je zahrnuté: náklady na verejné
obstarávanie, propagácia, reklama, inzercia, ohňostroj v obci, web stránka, revízie zariadení,
stravovanie, poistenie majetku, odmeny poslancom, audítorská služba, poplatky banke, vývoz
odpadu, externý manažment na úspešné projekty, náklady na hudobnú produkciu na akciách,
náklady na vysielanie v obecnom kanály, školenia zamestnancov a starostu obce, prídel do
sociálneho fondu, štartovné DHZ, doručenie oznámenia o voľbách, odmena za voľby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 65.944,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
61.336,43 EUR, čo predstavuje 93,01 % čerpanie. Ide o transfery na spoločný stavebný
a sociálny úrad, transfery organizáciam, členské príspevky, príspevok pri narodení dieťaťa, zlaté
a diamantové svadby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12.343,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
11.292,19 EUR, čo predstavuje 91,48 % čerpanie. Ide o úroky z úverov rekonštrukcie ciest
a chodníkov, z rekonštrukcie KD, z úverov ŠFRB a z leasingu za traktor KUBOTA.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.029.900,07

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

979.918,31

95,15

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.029.900,07 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 979.918,31 EUR, čo predstavuje 95,15 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4.973,64 EUR,
čo predstavuje 99,47 % čerpanie.
b) Elektromobil Renault ZOE
Z rozpočtovaných 34.792,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 31360,01
EUR, čo predstavuje 90,14 % čerpanie. Z vlastných zdrojov bolo použitých 1.568,01 EUR
a z dotácie 29.792,00 EUR.
c) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 20.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 16.490,00
EUR, čo predstavuje 82,45 %
d) Protipovodňové opatrenia v obci
Z rozpočtovaných 178.493,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 152.097,90
EUR, čo predstavuje 85,21 % čerpanie. Z vlastných zdrojov bolo použitých 7.604,90 EUR
a z dotácie 144.493,00 EUR.
e) Rekonštrukcia KD
Z rozpočtovaných 290.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 275.115,47
EUR, čo predstavuje 94,87 % čerpanie. Z vlastných zdrojov bolo použitých 65.000,00 EUR,
z úveru bolo použitých 100.000,00 EUR a z rezervného fondu 110.115,47 EUR.
f) Nadstavba Materskej školy Špačince
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 501.615,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018
v sume 499.881,29 EUR, čo predstavuje 99,65 % čerpanie. Nadstavba MŠ stavebné práce
z rozpočtovaných 473.796,10 EUR bolo skutočne vyčerpané 472.062,32 EUR, čo predstavuje
99,63 %. Z vlastných zdrojov bolo použitých 16.800,00 EUR, zo finančných prostriedkov zo ŠR
bolo použitých 45.368,01 EUR, z finančných prostriedkov EU bolo použitých 385.628,09
a z rezervného fondu 24.266,22 EUR. Na technické vybavenie MŠ z rozpočtovaných 27.818,97
EUR bolo skutočne vyčerpané 27.818,97 EUR, čo predstavuje 100,00%. Z vlastných zdrojov
bolo použitých 1.431,18 EUR, zo finančných prostriedkov zo ŠR bolo použitých 2.777,60 EUR,
z finančných prostriedkov EU bolo použitých 23.609,57 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
103.778,50

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

97.421,21

93,87

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 103.778,50 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 97.421,21 EUR, čo predstavuje 93,87% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 103.778,50 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 97.421,21 EUR, čo
predstavuje 93,87 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
814.437,41

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

815.515,24

100,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 814.437,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 815.515,24 EUR, čo predstavuje 100,13 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
468.580,24 EUR
Materská škola
152.230,33 EUR
Školský klub detí
61.715,65 EUR
Školská jedáleň MŠ
42.576,89 EUR
Školská jedáleň ZŠ
90.412,13 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3.200,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

3.200,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3.200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 3.200,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Školská jedáleň ZŠ - myčka

3.200,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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/Úprava schodku

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1.958.810.22
1.864.034,34
94.775,88

1.464.927,47
649.412,23
815.515,24

493.882,75
632.130,27
632.130,27
0,00

983.118,31
979.918,31
3.200,00

-350.988,04
142.894,71
72.299,64

70.595,07

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

260.533,18

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

97.421,21

163.111,97
2.852.220,03
2.545.466,99
306.753,04
75.008,81
231.744,23

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 142.894,71 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 72.299,64 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

70.595,07 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 163.111,97. EUR 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
161.149,16 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 72.299,64 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 61.499,64 EUR
- dotácia na spevnenú komunikáciu v športovom areáli v sume 10.800,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 1.962,81 EUR, (obec, RO)
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
231.744,23 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.111/2017 zo dňa 13.12.2017
obstaranie kamerového systému v obci

Suma v EUR
119.954,12
58.383,55
155.845,33
4.973,64

- uznesenie č. 111/2017 zo dňa 13.12.2017
obstaranie prípravná a projektová dokumentácia
- uznesenie č. 111/2017 zo dňa 13.12.2017
obstaranie
rekonštrukcia KD
- uznesenie č. 111/2017 zo dňa 13.12.2017
obstaranie
nadstavba MŠ

16.490,00
110.115,47
24.266,22

KZ k 31.12.2018

22.492,34

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel – 1,05
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
725,07
1.494,69
1.146,15

1.073,61

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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- materiál na opravu
- oprava NB
- revízia kotlov
- poistné
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
45.545,98
9.58128
3.599,18
216,98
1.897,40
819,00
665,80
51.528,08

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

ZS k 1.1.2018 v EUR
7.206.462,98
6.127.376,42

KZ k 31.12.2018 v EUR
8.324.788,70
7.113.369,39

0,00

0,00

4.771.199,83
1.356.176,59
1.076.520,58

5.757.192,80
1.356.176,59
1.209.233,99

1.340,95
780.662,36
0,00
21.513,94
273.003,33
0,00
0,00
2.565,98

2.304,75
755.223,36
0,00
32.179,37
419.526,51
0,00
0,00
2.185,32

ZS k 1.1.2018 v EUR
7.206.462,98
3.249.928,82

KZ k 31.12.2018 v EUR
8.324.788,70
3.727.507,89

-156.024,06
0,00
3.405.952,88
1.247.739,31

-156.024,06
0,00
3.883.531,95
1.346.351,37

2.200,00
4.703,85
1.028.349,03
47.208,43
165.278,00
2.708.794,85

3.313,00
72.316,64
995.737,62
62.744,11
212.240,00
3.250.929,44

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

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

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

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

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

43.018,24
10.556,38
6.658,16
2.038,52
72.316,64
907.653,59
472,81
1.042.714,34

z toho po lehote
splatnosti

43.018,24
10.556,38
6.658,16
2.038,52
72.316,64
907.653,59
472,81
1,042,714,34

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
Prima banka
ČSOB Leasing
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Rekonštrukcia
KD
Rek.ciest.chod
Nákup kosačky
Výst. 36 b.j.
Kúpa 9 b.j.

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2018

splatnos
ti

100..000,00

11.662,00

615,33

88.338,00

r. 2023

200.000,00
19.990,00
1.022.007,50
323.000,00

41.376,00
5.440,25
30.318,52
8.624,44

1.819,52
213,31
5.840,57
2.803,46

123.902,00
468,66
611.093,18
296.560,41

r.2021
r.2019
r.2035
r.2045

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:
- 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 úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z leasingu za traktor KUBOTA
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1.662.534,99
1.575.620,68
86.914,31
1.662,534,99
212.240,00
907.653,59
468,66
1.120.362,25
907.653,59
907.653,59
212.708,66

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

212.708,66

1.662.534,99

12,79 %

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

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 revitalizácia pred domom smútku
- účelovo určené peňažné dary
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:
- 821005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu ciest a chodníkov
- 821005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu KD
- 821007 splátka istiny úverov ŠFRB

Suma v EUR

1.575.620,68
86.914,31
1.662.534,99
9.144,20
421.104,46
13.500,00
6.850,00
450.598,66
1.211.936,33
41.376,00
11.662,00
38.942,96

- 824 – istina z leasingu traktor KUBOTA
- 651002 splátka úroku z úveru na rekonštrukciu ciest a chodníkov
- 651002 splátka úroku z úveru na rekonštrukciu KD
- 651003 splátka úroku z úverov ŠFRB
- 651004 splátka úroku z leasingu traktor KUBOTA
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

5.440,25
1.819,52
615,33
8.644,03
213,31
108.713,34

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

108.713,34

1.211.936.33

8,97%

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 č. 40/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

20.000,00

20.000,00

0,00

Obecný stolno-tenisový klub Špačince BV

1.000,00

1.000,00

0,00

Bežecký klub 2001 bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

OZ Fain Špačince bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

ZO JDS Špačince bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

Frisbee OZ UFO bežné výdavky

2.000,00

2.000,00

0,00

300,00

300,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Turistický oddiel ŠPCH Špačince - bež.výd.
Poľovnícke zdrženie Svornosť Špačnce

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 40/2005
o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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 Špačince

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

30779,18

30715,14

64,04

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ Trnava

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

Bežné výdavky – register

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

923,01

923,01

0,00

120,83

120,83

0,00

3.104,67

3.104,67

0,00

445.419,00

444.047,33

1.371,67

8.774,00

8.774,00

0,00

ob.
OÚ Trnava

Bežné výdavky – CD a PK

OÚ Trnava

Bežné výdavky – stav.
činnosť

OÚ Trnava

Bežné výdavky – zákl. škola

OÚ Trnava

Bežné výdavky – vzdeláv.
pou

OÚ Trnava

Bežné výdavky - matrika

3.243,18

3.243,18

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – register

91,60

91,60

0,00

3.357,00

3.229,03

127,97

38,00

38,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

260,30

260,30

0,00

adr.
OÚ Trnava

Bežné výdavky - dopravné

ÚPSVR TT

Bežné výdavky – hmot.
núdza

OÚ Trnava

Bežné výdavky – opr.
kanalizácie v ZŠ

OÚ Trnava

Bežné výdavky – život.
prostr.

OÚ Trnava

Bežné výdavky – voľby

1.545,58

1.545,58

0

OÚ Trnava

Bežné výdavky – škola v

2.800,00

2.800,00

0

príro
OÚ Trnava

Bežné výdavky – lyž. kurz

5.250,00

5.250,00

0

OÚ Trnava

Bežné výdavky – MŠ

5.569,00

5.569,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – CO

229,94

229,94

0,00

MF Bratisl.

Bežné výdavky- spevnená

10.800,00

0,00

10.800,00

457.383,27

457.383,27

0,00

144.493,00

144.493,00

0,00

29.792,00

29.792,00

0,00

plocha v areáli TJ
MPaRV

Kapitálové výdavky –

Bratislava

nadstavba MŠ

Environmentálny Kapitálové výdavky –
fond Bratislava

Protipovodňové opatrenia

Environmentálny Kapitálové výdavky –
fond Bratislava

Elektromobil Renault ZOE

OÚ Trnava

Bežné výdavky - učebnice

182,00

182,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – prísp. na

100,00

100,00

0,00

vých a vz. soc. znevýh.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Trnava
Trnava
Trnava

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1.000,00
1.000,00
500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1.000,00
1.000,00
500,00

-4-

0,00
0,00
0,00

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 231.744,23 EUR.

