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Návrh
Záverečný účet Obce Sokolce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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 prebytkový.
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 29.1.2019 uznesením č.3/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena ku dňu 31.3.2019 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2019/01
- druhá zmena schválená dňa 9.4.2019 uznesením č. 13/2019 –ZR/2019/01
- tretia zmena ku dňu 30.6.2019 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2019/02
- štvrtá zmena schválená dňa 27.08.2019 uznesením č. 38/2019 –ZR/2019/02
- piata zmena ku dňu 30.9.2019 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2019/03
- šiesta zmena schválená dňa 22.10.2019 uznesením č. 44/2019 –ZR/2019/03
- siedma zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 57/2019 –ZR/2019/04
- ôsma zmena ku dňu 31.12.2019 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2019/04

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
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
Rozpočet obce

1030874
1030874

Rozpočet
po zmenách
1443004

997297

1180703
222800
35193
4308
1435747

506271
18836
8737
463453
33577

614488
261482
9172
550605
7257
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1443004

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1433789,52

99,4

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
531590

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

524659,98

98,7

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 409720 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 409112,76 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,9 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 91566 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 91171,96 EUR, čo je
99,6% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 71343,08 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 19568,08 EUR a dane z bytov boli v sume 260,80 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1728,52 EUR.
c) Daň za psa 1116,00
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 808,00
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22451,26 eur
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
84148

Skutočnosť k 31.12.2019
79049,75

% plnenia
93,9

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 34062 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35107,37 EUR, čo je
103 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 8590,09 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26517,28 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3272,50 EUR, čo je
99,2 % plnenie.
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c) Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6269

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6245,96

99,6

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6269 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 6245,96 EUR, čo je 99,6 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 569273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 569427,28 EUR, čo je 100,1 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Suma v EUR
Obvodný úrad Komárno
2237,92
ÚPSVaR Komárno
16983,60
ÚPSVaR Komárno
83,00
Krajský úrad Nitra
112,36
Obvodný úrad Komárno
396,66
Obvodný úrad Komárno
34,00
Okresný úrad Nitra, odbor
483089,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
500,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
11088,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
4352,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
5765,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
750,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
5250,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
24122,00
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
školstva
Obvodný úrad Komárno
Obvodný úrad Komárno
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

Účel
Matrika
Stravovanie detí od UPSVAR
Školské potreby
Životné prostredie
Register obyvateľov
Register adries
Normatívne príspevky na školstvo
Školstvo žiaci SZP
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Príspevok na učebnice
Príspevok na lyžiarsky kurz

Riešenie havarijnej situácie –
výmena okien a vchodových dverí
na telocvični ZŠ
1469,00 Príspevok pre detí v MŠ
623,52 Voľby do EP
1061,24 Voľba prezidenta
3000,00 Materiálno-technické vybavenie
DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
222800,00
222800,00
100,00
Z rozpočtovaných 222800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 222800,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 12800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12800,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 210000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 210000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Environmentálny fond Bratislava

Suma v EUR
Účel
30000,00 Riešenie havarijnej situácierekonštrukcia a zateplenie
strechy na telocvični ZŠ
180000,00 Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ

3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
35193

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

37852,51

107,6

Z rozpočtovaných 35193 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37852,51 EUR, čo
predstavuje 107,6 % plnenie.
V roku 2019 nebol prijatý úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/2019zo dňa 27.8.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 25010 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25010,29 EUR.
V roku 2019 boli vrátené do štátneho rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR
v sume 13,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Z vrátených finančných
prostriedkov do štátneho rozpočtu boli:
- Finančné prostriedky vo výške 13,00 EUR UPSVaR Komárno – z dotácie na
stravovanie deťom v HN.
V roku 2019 boli použité:
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4707,62 EUR
- Nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5027,34 EUR
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
6

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2019
4308

Skutočnosť k 31.12.2019
4307,64

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4308 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
4307,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
4307,64 EUR
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1435747

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1415251,58

98,6

1) Bežné výdavky obce Sokolce :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
614488

Skutočnosť k 31.12.2019
594620,31

% plnenia
96,8
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v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Primárne vzdelávanie
Zariadenia záujmového vzdelania
Školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
158720
2589
2239
1685
1960
8543
7807
35211
68645
3200
31190
56455
800
12042
69724
45125
7080
100434
1039
614488

Skutočnosť
155359,65
2470,12
2237,92
1684,76
1959,83
8511,35
7526,70
35804,39
74602,58
1465,66
30807,07
56405,64
0,00
10925,43
65053,47
45123,29
6685,65
87863,80
906,00
594620,31

% plnenia
98
95
100
100
100
100
96
102
109
46
99
100
0
91
93
100
94
87
87
97

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 204271 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 205797,99
EUR, čo je 101 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúrnych služieb, pracovníkov materskej školy,
pracovníkov školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 76855 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 78049,53 EUR,
čo je 102 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 310086 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 288502,56 EUR,
čo je 93% 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
Z rozpočtovaných 21316 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20310,40 EUR, čo
predstavuje 95% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných 1960 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1959,83 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
261482

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

261481,42

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Nakladanie s odpadmi
Športové služby
Predprimárne vzdelávanie
Primárne vzdelávanie
Spolu

Rozpočet
551
1318
200
214564
44849
261482

100

Skutočnosť
551,02
1318
200
214563,58
44848,82
261481,42

% plnenia
100
100
100
100
100
100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Predprimárne vzdelávanie
- Energetická efektívnosť budovy MŠ v hodnote 214563,58 .
b) Primárne vzdelávanie
Rekonštrukcia a zateplenie strechy na telocvični ZŠ v hodnote 44848,82 eur.

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
9172

Skutočnosť k 31.12.2019
9326,91

% plnenia
102

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9172 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 9326,91 EUR, čo predstavuje 102% čerpania.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 8737 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 8737,21EUR, čo predstavuje 100 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s VJM –
Alapiskola
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

550605
549922,94
99
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJM
549822,94 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
0,00
0,00
0,00
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
0,00 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) 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

1173137,01
1168829,37
4307,64

1144443,25
594620,31
549822,94

28693,76
222800,00
222800,00
0,00

261481,42
261481,42
0,00
-38681,42

-9987,66
12729,01
2741,35
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Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

37852,51
9326,91
28525,60
1433789,52
1415251,58
18537,94
12729,01
5808,93

Schodok rozpočtu v sume 9 987,66 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 12729,01 EUR bol v rozpočtovom
roku 2019 vysporiadaný :
- z finančných operácií
22 716,67 EUR
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3726,30 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 780,30 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 946,00 EUR
b) 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 1 992,00 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 7 010,71 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 28 525,60 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 22716,67 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 5 808,93 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
5 808,93 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
5 808,93. EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom a aj analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- Uznesenie č. 38/2019 zo dňa 27.8.2019
-rekonštrukcia a zateplenie strechy na telocvični ZŠ
Uznesenie č. 38/2019 zo dňa 27.8.2019
- výmena okien a vchodových dverí na telocvični ZŠ
KZ k 31.12.2019
Fond rozvoja a bývania
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie fondu :

Suma v EUR
286,28
24724,01
25010,29
14848,82
10161,47
0,00
Suma v EUR
7430,28

KZ k 31.12.2019

7430,28

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2019
448,41
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1947,75
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
1018,80
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
848,40
KZ k 31.12.2019
528,96
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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
14451,00
1992,00
0,00
16443,00
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

1990405,19

2199156,86

Neobežný majetok spolu

1799111,42

2025303,57

0,00

0,00

1758375,51

1984567,66

40735,91

40735,91

189123,83

172000,74

421,21

53,70

109737,89

107074,89

0,00

0,00

9726,29

13123,47

69238,44

51748,68

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2169,94

1852,55

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

1990405,19

2199156,86

Vlastné imanie

1254255,73

1263972,13

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1254255,73

1263972,13

233379,38

226062,26

540,00

540,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

13

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

4720,62

3726,30

208250,74

198160,96

19868,02

23635,00

0,00

0,00

502770,08

709122,47

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

189208,14 EUR
8226,94 EUR
0,00 EUR
2063,39 EUR

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2039, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.
P.č.
1.

Výška prijatého
úveru

Výška úroku
nezapl.
k 31.12.2019
277150 78,81

Zabezpečenie
úveru
Záložné právo

Zostatok
k 31.12.2019
189129,33

Splatnosť
r. 2039

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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
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
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 investičných dodávateľských úverov
- 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

1034819,25
4162,55
1038981,80

189129,33

221795,96
189129,33

189129,33
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0

1038981,80

0%

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 31.12.2018:
- 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
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie DPO
- dotácie od obcí
- dotácie zo zahraničia
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

Suma v EUR

1034819,25
4162,55
1038981,80
539164,94
18751,36
175,50
3000,00
7873,60
461,88
569427,28
469554,52

8737,21

1959,83
10697,04
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

10697,04

469554,52

2,28 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. 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 č. 2/2007 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

TJ Sokolce – bežné výdavky – na činnosť TJ

6000,00

6000,00

0,00

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce – BV- na

3800,00

3800,00

0,00

336,61

336,61

0,00

-4-

činnosť
MO Slovenského červeného kríža Sokolcebežné výdavky na činnosť
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
4/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec neviedla podnikateľskú činnosť.
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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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia
Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

30794,98

30794,98

Rozdiel - vrátenie
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia
Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

515500,62

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

514720,32

Rozdiel - vrátenie
780,30

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú žiadnu právnickú organizáciu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Komárno
ÚPSVaR
Komárno
ÚPSVaR
Komárno
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno
Spolu:

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Príspevok pre detí v MŠ

1469,00

1469,00

Matrika

2237,92

2237,92

16983,60

14037,60

83,00

83,00

483088,00

482547,24

4352,00

4352,00

Źiaci SZP

500,00

500,00

Dopravné

5765,00

5525,46

11088,00

11088,00

Príspevok na učebnice

750,00

750,00

Príspevok na školu
v prírode
Riešenie havarijnej
situácie- výmena okien
a dverí na telocvični ZŠ
Riešenie havarijnej
situácie – rekonštrukcia
a zateplenie strechy na
telocvični ZŠ
Životné prostredie

5250,00

5250,00

24122,00

24122,00

30000,00

30000,00

112,36

112,36

396,96

396,96

34,00

34,00

623,52

623,52

1061,24

1061,24

Dotácia na stravu
Školské potreby
Normatíva pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy

Asistent učiteľa

Register obyvateľov
Register adries
Voľby do EP
Voľba prezidenta

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

2946,00

540,76

239,54

3726,30
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Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 3726,30 Eur tvorí končený zostatok
syntetického účtu 357 k 31.12.2019.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec mala nasledovne finančné vzťahy inými obcami- príspevok na činnosť školskej jedálne
Obec
Obec Bodza
Obec Holiare
Obec Brestovec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

2612,80
1994,20
3266,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

2612,80
1994,20
3266,60

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala finančné vzťahy rozpočtom VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na rok 2019 nemala programový rozpočet v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva. V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.9/2015 zo dňa 10.12.2015
rozpočet obce na rok 2019 neobsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať
z výdavkov rozpočtu obce
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5808,93 EUR.
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