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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. Beţný 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.146/2017
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočtové hospodárenie obce

989 745,88

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 332 040,28

972 718,00
1 500,00
15 527,88

1 088 843,88
161 812,75
34 715,36
46 668,29

989 670,00

1 078 769,58

392 070,00
52 000,00
73 700,00
471 900,00

390 546,95
68 117,95
73 811,68
549 504,75

1 979 415,88

2 402 020,57
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom .
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 323 250,99

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 323 250,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 989 745,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 323 250,99 EUR
.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 088 843,88

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 088 843,88

Z rozpočtovaných beţných príjmov 972 718,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 088 843,88 EUR.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
602 599,42

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

602 599,42

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 410 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 493 220,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 120,2. %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 74 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 76 717,94 EUR, čo
predstavuje plnenie na %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 487,59 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 30 018,35 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 212,00 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 664,21 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 972,18 EUR.
Daň za psa 527,00 EUR
Daň za uţívanie verejného priestranstva 646,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 26 604,03 EUR
Daň z úhrad dobývací priestor 4 883,45 EUR
nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
87 202,34

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

87 202,34
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Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 53 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 54 899,58 EUR.
Príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 224,79 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 53 674,79 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 26 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 302,76 EUR
b) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 385 078,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
399 042,12 EUR.
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad odbor školstva Trnava
Okresný úrad Senica
Krajský stavebný úrad Trnava
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Senica
Dobrovoľná poţiarna ochrana

376 187,00
5 093,00
53,00
448,20
2 500,00
483,16
2 978,00
2 019,92
2 057,58
1 965,43
1 160,00
570,83
526,00
3 000,00

Na beţné výdavky pre školstvo
Vzdelávacie poukazy
Na učebnice
Školské potreby
Ţiaci SZP
dopravné
5-ročné deti
Na matriku
Na stavebný úrad
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Rodinné prídavky
regob
voľby
Na materiálno-technické vybavenie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
161 812,75

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

161 812,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
161 812,75 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 153 812,75 .EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 000 EUR..
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
8 000,00

MV SR Bratislava

Účel
Kamerový systém

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
34 715,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

34 715,36

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 527,88 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 34 715,36 EUR.
V roku 2018 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údrţby a opráv v sume 4 339,66 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
29 089,07

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29 089,07

Z rozpočtovaných beţných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 37 878,68 EUR.

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

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 789,61
V roku 2018 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 641,97 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 6 952,85 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

6

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
532 476,58

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

532 476,58

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 527 770,00. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 532 476,58 EUR.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
390 546,95

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

390 546,95

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 392 070,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 390 546,95 EUR.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 103 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume.109 594,62 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Spoločného stavebného úradu.

matriky,

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 46 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 47 007,59.EUR..

Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 240 270,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
224 386,86 EUR.. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a sluţby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
9 557,88 EUR.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

68 117,95

68 117,95

% čerpania

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 52 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 68 117,95 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 29 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 28 188,70.EUR,.
b) Výstavba tribúny
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume. 23 040,00.EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
73 811,68

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

73 811,68

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 73 700,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 73 811,68 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
546 293,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

546 861,15

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 471 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 546 861,15 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
546 861,15 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 644,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2 643,60

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 644,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 2 643,60 EUR.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
2 643,60 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Beţné príjmy spolu

1 135 512,17

z toho : beţné príjmy obce

1 088 843,88

beţné príjmy RO

46 668,29

Beţné výdavky spolu

937 408,10

z toho : beţné výdavky obce

390 546,95

beţné výdavky RO

546 861,15

Bežný rozpočet

198 104,07

Kapitálové príjmy spolu

161 812,75

z toho : kapitálové príjmy obce

161 812,75

kapitálové príjmy RO

0,00
70 761,55

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

68 117,95

kapitálové výdavky RO

2 643,60

Kapitálový rozpočet

91 051,20

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

289 155,27

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

289 155,27

Príjmové finančné operácie

34 715,36

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
ÚPRAVA PRÍJMOV
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-73811,68
1

39 096,32
332 040,28
- 17971,47
1 081 981,33

232 087,48
23 082,53
209 004,95

Varianty riešenia hospodárenia obcí:
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 peňaţných 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 beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 627,28 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva - vzdelávacie poukazy v sume 607, 00 EUR
dopravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 20,28 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000,00 EUR, a to na :
- kamerový systém v sume 8 000,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 7 502,40 EUR, / 4 248,00 + 3 254,40 /
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
doplnení niektorých zákonov v sume 6 952,85 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 209 004,95 EUR.
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5. Tvorba a pouţitie peňaţných 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0
15 847,82

15 847,82

0

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2 125,76
1 280,58
2263,23
1 143,11

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- na opravu 24 b.j
2 172,77 EUR
- na opravu 16 b.j. 2 166,89 EUR
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
5 684,07
7 390,42
4 339,66

8 734,83
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný 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

ZS k 1.1.2018 v EUR
5 080 866,46
4 982 611,48

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 051 266,87
4 738 446,50

4 364 872,65
617 738,83
93 466,66

4 120 707,67
617 738,83
307 982,87

11 708,38

13 978,90

33 095,80
48 662,48

30 198,25
263 010,59

4 788,32

4 837,50

ZS k 1.1.2018 v EUR
5 080 866,46
2 854 367,83

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 051 266,87
2 933 645,49

2 854 367,83
1 107 907,35

2 933 645,49
1 031 442,36

2 400,00
527,88
812 520,22
76 900,50
215 558,75
1 118 591,28

2 400,00
8 627,28
775 578,94
66 501,39
178 334,75
1 086 179,02

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

Druh záväzkov voči:
- Dodávateľom /321/
- Zamestnancom /331/
- Ostatné záväzky voči zamestn. /333/
- poisťovniam /336/
- daňovému úradu /342/
- štátnemu rozpočtu /357/
- bankám /461/
- štátnym fondom / ŠFRB /479/
- ostatné záväzky /472/
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

3 585,31
5 793,79
63,70
4 552,58
2 186,53
8 627,28
178 334,75
767 744,83
2 935,48
1 015 750,39

3 585,31
5 793,79
63,70
4 552,58
2 186,53
8 627,28
178 334,75
767 744,83
2 935,48
1 015 750,39

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

Rok

ŠFRB

24 b.j.

705 304,40

22 836,36

4 254,23

417 916,84

2035

ŠFRB
Prima banka
Prima banka

16 b.j.
investičný
investičný

455 552,16
182 566,55
145 000,00

13 751,32
22 680,00
14 544,00

3 831,56
1 648,16
1 711,71

349 827,99
66 846,75
111 488,00

2042
2021
2026

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2017
Spolu upravené beţné 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**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

85 257,34

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2017*
665 052,97

1 064 916,64
1 027 968,00
36 948,64
383 363,67

16 500,00

665 052,97
665 052,97

37 224,00
36 587,68

3 359,87
8 085,79

85 257,34
§ 17 ods.6 písm. b)

12,82 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. Celková
zadĺţenosť obec je 26,82 %.

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 č3/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
- 1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZO SZZ Štefanov Vinice
Stolnotenisový klub Štefanov
Šachový klub Štefanov
Jednota dôchodcov Štefanov
ERKO Štefanov
Rímskokatolícky farský úrad Štefanov
ŠFK Štefanov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

500,00
400,00
950,00
600,00
500,00
6 000,00
9 900,00

500,00
400,00
950,00
600,00
500,00
6 000,00
9 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.3/2012
o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
Obec v roku 2018 neposkytla spoločnosti KODRETA Štefanov s r.o. ţiadne finančné prostriedky

Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 200,00
9 774,25
2 948,00

1 200,00
9 774,25
2 948,00

0
0
0

Školský klub detí
Školská jedáleň
Materská škola

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

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

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

376 187,00

376 187,00

0

5 093,00

4 991,00

607,00

na učebnice

53,00

53,00

0

školské potreby

448,20

448,20

0

ţiaci SZP

2 500,00

2 500,00

0

dopravné

483,16

462,88

20,28

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva
Trnava

na beţné výdavky pre školstvo

5-ročné deti

2 978,00

2 978,00

0

Okresný úrad
Senica

na matriku

2 019,92

2 019,92

0

Krajský stavebný
úrad Trnava

na stavebný úrad

2 057,58

2 057,58

0

Úrad práce,
soc.vecí
a rodiny Senica
Úrad práce,
soc.vecí
a rodiny Senica
Okresný úrad
Senica
Okresný úrad
Senica
Dobrovoľná
poţiarna

stravné pre deti v hmotnej núdzi

1 965,43

1 965,43

0

rodinné prídavky

1 160,00

1 160,00

0

regob

570,83

570,83

0

voľby

526,00

526,00

0

3 000,00

3 000,00

0

vzdelávacie poukazy

Na materiálno-technické vybavenie
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ochrana
MV SR
Bratislava

Kamerový systém

8 000,00

8 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 neuzatvorila ţiadnu zmluvu s inou obcou.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neprijala ţiadne finančné prostriedky z VUC

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 209 004,95 EUR.
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