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Záverečný účet schválený OZ dňa ................. uznesením č.

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 2017. 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017
uznesením č. 25/2017
Zmeny rozpočtu:
•

prvá zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 34/2018

1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 Zák. č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách podľa rozpočtovej klasifikácie

Názov
Bežný rozpočet spolu
Bežný rozpočet obce
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet spolu
Kapitálový rozpočet obce
Kapitálový rozpočet RO
Finančné operácie
Spolu:

Príjmy
732545,35
681205,95
51339,40
29800
29800
0
19218,87
781564,22

Výdavky
625021,78
172754,96
452266,82
15057
15057
0
5064,00
645142,78

Z prebytku sa vylučujú účelové finančné prostriedky:
- Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva SR na havárie
- Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva financií SR
- Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva vnútra SR
- Nevyčerpaná dotácia z rezervy predsedu vlády SR
- Nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ s MŠ
- Finančné prostriedky – depozit 12/2018

Rozdiel
107523,57
508450,99
-400927,42
14743
14743
0
14154,87
136421,44

50.000€
30.000€
32.800€
10.000€
3.967,33
8.912,28

Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými
výdavkami je 135679,61 eur, po vylúčení nevyčerpaných dotácií vo výške
135679,61 eur, je upravený prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa
§ 10 ods. 3 písm. a,b, zák. č. 583/2004 Z.z 741,83 eur.

Bilancia aktív a pasív

A.) Aktíva
Názov
Aktíva:
Neobežný majetok
Obežný majetok
Majetok spolu
Pasíva:
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie
Spolu:

Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2017

978553,84
181974,92
1160528,76

962452,84
68335,27
1030788,11

1160528,76
185884,45
695250,49
1160528,76

258125,43
91755,23
680907,45
1030788,11

Na strane aktív je navýšenie
obežného majetku z dôvodu zostatku
nevyčerpaných účelových dotácií na bankovom účte a realizácie novej stavby –
Futbalovej tribúny.
Na strane pasív je navýšenie záväzkov z dôvodu
nevyčerpaných /nezúčtovaných/ dotácií.

1. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Celková suma dlhu obce je 52127,04 Eur a činí 7,6 % zo skutočných
bežných príjmov rozpočtového roka.

4. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec má zriadenú
podnikateľskú činnosť.

rozpočtovú

organizáciu, ktorá nevykonáva žiadnu

5. 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 na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

6931,50 EUR

6931,50EUR

0

(stĺ.2 stĺ.3 )

- bežné výdavky

TJ – FK Družstevník

K 31.12.2018 bola dotácia vyúčtovaná.

6. Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

7. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2018 bez výhrad.

