Záverečný účet Obce
Sokolce
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018

Predkladá : Ing. František Mayer, starosta obce
Spracoval: Mgr. Judita Pálovicsová
V Sokolciach dňa 7.3.2019
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.3.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa .................................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.3.2019
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Sokolciach dňa 11.6.2019, uznesením
č. 24/2019
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13.6.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.6.2019

Záverečný účet obce za rok 2018
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

2

Záverečný účet Obce Sokolce za rok 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 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 6.12.2017 uznesením č. 49/2017
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena ku dňu 31.1.2018 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2018/01
- druhá zmena ku dňu 31.3.2018 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2018/02
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2018 uznesením č. 10/2018 –ZR/2018/01
- štvrtá zmena ku dňu 30.6.2018 na základe internej smernici rozpočtovým
opatrením, povoleným prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
a presunmi v rámci rozpočtu č.RO/2018/03
- piata zmena k 30.6.2018 na základe internej smernici v právomoci starostu č.
RO/Starosta/1/2018
- šiesta zmena schválená dňa 30.8.2018 uznesením č. 29/2018 –ZR/2018/02
- siedma zmena ku dňu 30.9.2018 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2018/04
- ôsma zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením č. 37/2018 –ZR/2018/03
- deviata zmena ku dňu 30.11.2018 na základe internej smernici rozpočtovým
opatrením č.RO/2018/05
- desiata zmena ku dňu 31.12.2018 na základe internej smernici rozpočtovým opatrením
č.RO/2018/06
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Rozpočet obce k 31.12.2018 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

947431
947431

Rozpočet
po zmenách
1160156

938538

1046494
28500
81000
4162
1155696

480797
7000
8341
442400
8893

569337
86843
8341
491175
4460
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1160156

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1148331,19

98,9

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1050656

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1038984,80

98,8

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 369235 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 370448,26 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,3 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89946 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 89414,18 EUR, čo je
99,4% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 68074,70 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 21040,74 EUR a dane z bytov boli v sume 298,74 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2561,46 EUR.
c) Daň za psa 1120,00
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 698,00
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20938,69 eur
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
83956

Skutočnosť k 31.12.2018
71369,60

% plnenia
85

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 27500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 24592,05 EUR, čo je
89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2350,31 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 22241,74 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2547,50 EUR, čo je
42,4 % plnenie.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Obvodný úrad Komárno
2019,92
2..
ÚPSVaR Komárno
627,00
3.
ÚPSVaR Komárno
116,20
4.
UPSVAR Komárno
2883,84
5.
Krajský úrad Nitra
115,72
6.
Obvodný úrad Komárno
400,29
7.
Obvodný úrad Komárno
43,60
8.
Okresný úrad Nitra, odbor
435453,00
školstva
9.
Okresný úrad Nitra, odbor
500,00
školstva
10.
Okresný úrad Nitra, odbor
10080,00
školstva
11.
Okresný úrad Nitra, odbor
4211,00
školstva
12.
Okresný úrad Nitra, odbor
5892,00
školstva
13.
Okresný úrad Nitra, odbor
110,00
školstva
14.
Okresný úrad Nitra, odbor
2600,00
školstva
15.
Okresný úrad Nitra, odbor
1545,00
školstva
16.
Obvodný úrad Komárno
526,86
17.
VUC Nitra
4200,00
18.

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

Účel
Matrika
Stravovanie HN
Školské potreby
Aktivačná činnosť
Životné prostredie
Register obyvateľov
Register adries
Školstvo
Školstvo žiaci SZP
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Príspevok na učebnice
Príspevok na školu v prírode
Príspevok pre detí v MŠ

Voľby do samosprávy obce
Dotácia na podporu športu,kultúry
a cestovného ruchu
3000,00 Materiálno-technické vybavenie
DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

28500,00

100,00

Textová časť – kapitálové príjmy:
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 28500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28500,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
28500

Účel
Modernizácia požiarnej zbrojnice
formou nadstavby

5) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
81000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

80849,39

99,8

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2018 nebol prijatý úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume
72200 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 72049,99 EUR. V roku 2018 boli vrátené do
štátneho rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v sume 18,00 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.. Z vrátených finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu boli:
- Finančné prostriedky vo výške 18,00 EUR UPSVaR Komárno – z dotácie na
stravovanie deťom v HN.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
4162

Skutočnosť k 31.12.2018
4162,50

% plnenia
100

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
4162,50 EUR
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Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% plnenia
0,00

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1155696

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1110517,22

96,1

1) Bežné výdavky obce Sokolce :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
664521

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

624049,43

93,9

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
Zariadenia záujmového vzdelania
Školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
203990
2360
2020
527
2356
6423
10650
34570
48522
19274
14741
573078
1000
6002
68896
6950
71250
1699
569337

Skutočnosť
184615,36
2448,32
2019,92
526,86
2064,65
6422,11
9594,95
32588,15
46690,50
16894,23
11940,35
54076,96
315,25
5866,95
68435,40
5506,79
69143,20
780,20
528695,71

% plnenia
91
104
100
100
88
100
90
94
96
88
81
94
32
98
98
79
97
46
89
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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 191437 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 185737,98
EUR, čo je 95 % 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 71269 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 67984,25 EUR,
čo je 95 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 271403 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 244438,66 EUR,
čo je 90% 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 32872 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 28470,17 EUR, čo
predstavuje 87% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2356 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2064,65 EUR,
čo predstavuje 88 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
86843
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Primárne vzdelanie
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

86721,33
Rozpočet
71393
13425
1900
125
86843

Skutočnosť
71392,63
13326,20
1877,50
125,00
86821,33

100

% plnenia
100
99
99
100,00
100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky verejnej správy
- Modernizácia požiarnej zbrojnice formou nadstavby 71392,63 eur .
b) Cestná doprava
výstavba chodníka na ulici Hlavnej v hodnote 13326,20 eur.

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
8341

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8632,39

103

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 8341 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 8632,39 EUR, čo predstavuje 103 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s VJM –
Alapiskola
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

491175
486467,79
99
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJM
486467,79 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
0,00
0,00
0,00
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM
0,00 EUR
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) 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
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

Skutočnosť k 31.12.2018

1038981,80
1034819,25
4162,55

1015163,50
528695,71
486467,79

23818,30
28500,00
28500,00
0,00

86821,33
86721,33
0,00
-58221,33

-34403,03
6712,62
3651,23
80849,39
8632,39
72217,00
1148331,19
1110517,22
37813,97
13089,96
24724,01

Schodok rozpočtu v sume 34403,03 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 13089,96 EUR bol v rozpočtovom
roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
32316,25 EUR
- z finančných operácií
8799,40 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 4720,62 EUR, a to na :
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- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4707,62 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 13,00 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 1992,00 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 5027,34 EUR
d) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 1350,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 37813,97 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 13089,96 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 24724,01 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
24724,01 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
24724,01. EUR.

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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- projekt EKODVOR
- rekonštrukcia chodníku
- hydroizolačné práce zdravotného strediska
- hydroizolačné práce MŠ
- dodávka a montáž vchodových dverí
Zdravotného strediska
- oprava fasády MŠ
- oprava a údržba knižnice
- modernizácia požiarnej zbrojnice
- oprava a údržba budovy TJ
- hydroizolačné práce knižnica
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
9544,82
62791,45
72049,99
1877,50
6201,20
9166,08
2028,16
1057,80
9840,73
5070,04
23767,00
8288,40
4753,08
286,28
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Fond rozvoja a bývania
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie fondu :

Suma v EUR
7430,28

KZ k 31.12.2018
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
487,94
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1712,87
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
934,00
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
818,40
KZ k 31.12.2018
448,41

7430,28

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 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
12459,00
1992,00
0,00

14451,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

1989541,93

1990405,19

Neobežný majetok spolu

1751095,67

1799111,42

0,00

0,00

1710359,76

1758375,51

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

40735,91

40735,91

236410,51

189123,83

363,51

421,21

112400,89

109737,89

0,00

0,00

12682,72

9726,29

110963,39

69238,44

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2035,75

2169,94

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

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

1989541,93

1990405,19

Vlastné imanie

1272851,00

1254255,73

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1272851,00

1254255,73

235202,40

233379,38

480,00

540,00

2178,46

4720,62

215677,48

208250,74

16866,46

19868,02

0,00

0,00

481488,53

502770,08

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

197943,49 EUR
7934,95 EUR
0,00 EUR
0,00 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 31.12.2018
277150 0,00

Zabezpečenie
úveru
Záložné právo

Zostatok
k 31.12.2018

Splatnosť

197943,99

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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
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
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- 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 31.12.2018
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 31.12.2018

Suma v EUR

975556,05
974836,21
719,84
975556,05
228118,76

197943,49

228118,76
197943,49

197943,49
0,00
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Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

0

975556,05

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

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
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

975556,05
974836,21
719,84
975556,05
462970,53

1427,20
464397,73
511158,32

8632,39

2064,65

10697,04

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

10697,04

511158,32

2,09 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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 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

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

TJ Sokolce – bežné výdavky – na činnosť TJ

3200,00

3200,00

0,00

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce – BV- na

2000,00

2000,00

0,00

-4-

činnosť
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
4/2015 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec neviedla podnikateľskú činnosť.

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

30168,95

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

30168,95

Rozdiel - vrátenie
0,00
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s VJM

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

461006,46

Rozdiel - vrátenie

456298,84

4707,62

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.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Komárno
ÚPSVaR
Komárno
ÚPSVaR
Komárno
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský školský
úrad
Krajský úrad
Nitra
Krajský úrad
Nitra
Krajský úrad
Nitra
Krajský úrad
Nitra
Obvodný úrad
Komárno

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

1545,00

1545,00

Matrika

2019,92

2019,92

Stravovanie HN

627,00

614,00

Školské potreby

116,20

116,20

435453,00

430939,12

4211,00

4211,00

Źiaci SZP

500,00

500,00

Dopravné

5892,00

5698,26

10080,00

10080,00

110,00

110,00

Príspevok na školu
v prírode
Životné prostredie

2600,00

2600,00

115,72

115,72

Register obyvateľov

400,29

400,29

Normatíva pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy

Asistent učiteľa
Príspevok na učebnice

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

13,00

4513,88

193,74
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Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Komárno

Register adries
Voľby do samosprávy
VÚC

43,60

43,60

526,86

526,86

Spolu:

4720,62

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 4720,62 Eur tvorí končený zostatok
syntetického účtu 357 k 31.12.2018.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 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

2038,8
2346,40
3883,20

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

2038,80
2346,40
3883,20

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec mala finančné vzťahy rozpočtom VUC – a to z rozpočtu VUC Nitra na podporu športu
a kultúry vo výške 1580,00 eur.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na rok 2018 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 2018 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 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
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 24724,01 EUR.
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