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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 14.12.2017 uznesením
č.423/14122017
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa

22.03.2018
28.06.2018
23.08.2018
28.12.2018

uznesením
uznesením
uznesením
uznesením

č.455/22032018
č. 496/28062018
č. 516/23082018
č. 49/28122018

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 subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné plnenie
prijmov/
čerpanie výdavkov

1,100.486,21

1,297.616,36

1,299.403,33

1,024.294,42
3.000,00
43.829,79
29.362,00
1,099.586,21

1,082.118,80
53.112,60
122.200,60
40.184,36
1,274.794,22

1,083.232,44
53.112,60
122.200,60
40.857,69
1.244.674,77

657.089,42
46.829,79

669.092,43
178.215,57

665.746,57
178.215,57

395.667,00
+900,00

427.486,22
+22.822,14

400.712,63
+54.728,56

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1,297.626,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1,299.403,33

100,1

1. Bežné príjmy
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Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1,122.303,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1,124.090,13

100,2

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

702.609,68

100,2

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
701.446,36

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 552.946,36 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 552.946,36 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 122.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 123.226,27 EUR,
čo predstavuje plnenie na 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 106.115,86 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 17.025,37 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume. 85,04
EUR.
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1.276,89
1.463,00
23.697,16

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36.725,32

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

37.548,96

102,24

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume.12.667,64 EUR, čo
je 99,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.572,64.
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9.531,00 EUR. a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1.564,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 14.280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14.246,40 EUR, čo
je 99,8 % plnenie.
Za porušenie predpisov
Z rozpočtovaných 846,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 846,00 EUR, čo je 100
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod. predaja
Z rozpočtovaných 9.745,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9.770,92 EUR, čo je
100,3 % plnenie.
Za vkladov
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo je - % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5.290,68

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5.263,36

99,5

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.290,68 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5.263,36 EUR, čo predstavuje 99,5 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 337.482,21 EUR bol skutočný príjem vo výške
337.482,21 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Spolu:
Úrad práce soc. vecí a rodiny – N.Z.
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
2.019,92
657,69
106,00
301.512,00
190,13
86,10
2.212,23
215,80
981,65
615,20
1.200,00
3.373,00
2.419,00
1.545.58
80,00
1500,00
1388,68
50,02
1.639,26
4.557,83
5.145,94
1.174,32
3.000,00
961,86
0,00
850,00
337.482,21
36,53
263,19

Účel
Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Register adries
Základná škola – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie
Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby
HNZ – stravovanie
Rodinné prídavky
Základná škola - dopravné
Základná škola – vzdel. poukazy
Pre MŠ
Voľby
Učebnice
Základná škola – lyžiarsky výcvik
Dohoda č.18/17/054/29 REŠT.
Dohody §54 a §50j § 52a
Dohoda č. 16/17/054/13/50+
Dohoda č. 16/17/054/143-ŠnZ
Dohoda č. 16/17/054/165-ŠnZ
Dohoda č. 16/17/054/19/ 50+
Materiálno-technic. vybav. DHZO
Dohoda č. 18/17/054/131
Základná škola – škola v prírode
Základná škola – SZP
Vrátený transfer HNZ strava
Vrátený transfer na voľby

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
2018 po poslednej zmene
53.112,60

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

53.112,60

100

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 53.112,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 53.112,60 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. / Predaj pozemkov vo výške 50.000 € - COOP Jednota Nové Zámky
na výstavbu nového supermarketu/.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo predstavuje - %
plnenie.
Prijaté granty a transfery - žiadne
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
117.395,68

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

117.395,68

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 117.395,68 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 117.395,68 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva . č. 49/28122018 zo dňa 28.12.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 97.983,41 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 97.983,41 EUR.
Čerpanie z ostatných fondov obce v sume 6.767,64 EUR - vrátenie príjmov z minulých rokov
/ späť prijatý pozemok predaný v roku 2017 – Šafranko Roman/.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR / rok 2017/v sume 12.644,63 EUR – ZŠ s VJM Strekov
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
40.184,36

Skutočnosť k 31.12.2018
40.857,69

% plnenia
101,7
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
8.778,57 EUR
Školský klub detí
528,00 EUR
ŠJ ZŠ - stravné
31.551,12 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1,274.794,22

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1,244.674,77

97,6

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

665.746,57

99,5

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
669.092,43

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 281.347,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
280.219,33 EUR, čo je 99,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 108.636,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
107.769,82 EUR, čo je 99,2 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 234.677,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
233.411,97 EUR, čo je 99,5 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 44.431,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
44.345,45 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo
predstavuje - % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
176.950,34

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

176.950,34

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 93.327,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 93.327,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia basketbalového ihriska
Z rozpočtovaných 18.177,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 18.177,24
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) výstavba chodníkov
Z rozpočtovaných 3.210,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3.210,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
d) výmena vchodových dverí – Obecný dom
Z rozpočtovaných 10.086,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10.086,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie
e) Oplotenie pri Obecnom dome
Z rozpočtovaných 2.101.03 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2.101,03 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
f) Rekonštrukcia prístrešku pri OD
Z rozpočtovaných 978,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 978,40 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie
g) Pamätník spojárov – účet 032
Z rozpočtovaných 6.062,38 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.062,38 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
h) FITPARK fitness stroje – účet 022
Z rozpočtovaných 7.128,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7.128,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
0
0
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
427.486,22

Skutočnosť k 31.12.2018
400.712,63

% čerpania
0

% čerpania
93,7
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
309.230,62 EUR
Školská jedáleň ZŠ
79.537,88 EUR
Školský klub detí
11.944,13 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.265,23

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1.265,23

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
ŠJ ZŠ – nerezové stoly
1.265,23 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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1,124.090,13
1,083.232,44
40.857,69

1,066.459,20
665.746,57
400.712,63

+57.630,93
53.112,60
53.112,60
0,00

178.215,57
176.950,34
1.265,23

-125.102,97
-67.472,04
0,00
-67.472,04
122.200,60
0,00

+122.200,60
1.299.403,33
1,244.674,77
+54.728,56
-14.613,68
+40.114,88
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Prebytok rozpočtu v sume 54.728,56 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 14.613,68 EUR
Zostatok FP ZŠ – na bežné výdavky 14.485,63 EUR
Zostatok FP ZŠ – dopravné
128,05 EUR
_________________
Spolu:
14.613,68 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu FP v výške
40.114,88 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
41.868,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
56.180,44
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0,00
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 49/28122018
97.983,41
Vidˇ. Príloha
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
66,00
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1

Suma v EUR
%

1.212.87
2.536,67

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

1.460,17
0,00
0,00
1.610,00
679,37
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2,693.153,85
2,687.193,04
2,318.761,02
2,388.692,85

1,889.016,90
429.744,12
370.171,26

1,958.948,73
429.744,12
294.864,75

264,22
92.794,58
1.949,31
42.561,33
232.601,82

264,22
85.978,17
1.949,31
44.166,33
162.506,72

4.221,57

3.635,44

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2,693.153,85
2,687.193,04
2,169.174,98
2,200.861,34

2,169.174,98
57.748,81

2,200.861,34
60.912,69

700,00
12.644,63
862,00
43.542,18

700,00
14.618,68
1.331,70
44.262,31

466.230,06

425.419,01

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

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

14.347,66
15.190,62
11.968,67
2.408,40
14.618,68
0,00
0,00
2.378,66
60.912,69

z toho v lehote
splatnosti

5.954,89
15.190,62
11.968,67
2.408,40
14.618,68
0,00
0,00
2.378,66
52.519,92

z toho po lehote
splatnosti

8.392,27

8.392,77
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

žiadne

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. 1/2010 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - na bežné výdavky
Strekovin – bežné -Strekovský festival vína
Stolnotenis. klub Strekov – na bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
Zväz skautov
Združenie maď. rodičov
Csemadok ZO – bežné -Folklórny festival
ZO SČK
COMPASS
Cesta Sv.Františka
Zväz vinohradníkov a vinárov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

8.000,00
10.000,00
2.770,00
2.000,00
2.400,00
1.000,00
2.500,00
800,00
600,00
300,00
700,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

8.000,00
10.000,00
2.770,00
2.000,00
2.400,00
1.000,00
2.500,00
800.00
600,00
300,00
700.00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2010
o dotáciách.

9. 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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s VJM Strekov - ŠKD
ZŠ s VJM Strekov– ŠJ ZŠ
Spolu:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

12.595,00
86.665,41
99.260,41

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

11.931,53
78.771,67
90.703,20

663,47
7.893,74
8.557,21

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s VJM Strekov – Bežné
výdavky
ZŠ s VJM Strekov - Vzdel.
poukazy
ZŠ s VJM Strekov- dopravné
ZŠ s VJM Strekov - SZP
ZŠ s VHM Strekov – lyž .kurz
ZŠ s VJM Strekov– na učebnice
ZŠ s VJM Strekov-škola v
prírode
ZŠ s VJM Strekov – RZZP
Spolu:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

301.512,00

287.026,37

14.485,63

3.373,00

3.373,00

0,00

1.200,00
850,00
1.500,00
80,00
0,00

1071,95
850,00
1.500,00
80,00
0,00

128,05
0,00
0,00
80.00
0,00

308.515,00

293.901,32

14.613,68

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Register adries
Základná škola – bežné výdavky

2.019,92
657,69
106,00
301.512,00

2.019,92
657,69
106,00

Starostlivosť o životné prostredie

190,13

190,13

0,00

86,10

86,10

0,00

2.212,23

2.212,23

0,00

Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby

215,80

HNZ – stravovanie

981,65

Rodinné prídavky

615,20

Základná škola - dopravné

1.200,00

0,00
0,00
0,00
14.485,63

0,00
Vrát.dot. 36,53 do
31.12.2018

0,00
0,00

1.071.95

128,05
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Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

Základná škola – vzdel. poukazy

3.373,00

3.373,00

0,00

Pre MŠ

2.419,00

2.419,00

0,00

Voľby

1.545,58

Vrát.dot. 263,19

0,00

do 31.12.2018
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
SPOLU:

Učebnice

80,00

80,00

0,00

Základná škola – lyžiarsky výcvik

1.500,00

1.500,00

0,00

Dohoda č. 16/17/054/13/50+

1.639,26

1.639,26

0,00

Dohoda č. 16/17/054/143 –ŠnZ

4.557,83

4.557,83

0,00

Dohoda č. 16/17/054/165-ŠnZ

5.145,94

5.145,94

0,00

Dohoda č. 16/17/054/19 50+

1.174,32

1.174,32

0,00

Dohoda č. 18/17/054/29 REŠTART

1.388,68

1.388,68

0,00

961,86

961,86

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

850,00

850,00

0,00

50,02

50,02

0,00

337.482,21

322.568,81

Dohoda č.18/17/054/131
Materiálno-technické vybavenie
DHZO
ZŠ – pre deti zo SZP
Dohoda č.§ 54 § 50j§52a

14.613,68

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Rúbaň na SpOcÚ

Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2.277,60

2.277,60

0,00

2.277,60

2.277.60

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Nitriansky samos. krajprenájom
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce – bez programového rozpočtu
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13. 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.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 40.114,88 EUR.
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