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Záverečný účet obce za rok 2018 
 

 

 V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu záverečný účet, ktorý bol vypracovaný 

v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančný rozpočet tiež ako 

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 167/2017. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- zmena schválená dňa 13.11.2018 uznesením č. 204/2018 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Rozpočet  

schválený v € 

Rozpočet  

po poslednej 

zmene v € 

Príjmy celkom 393 000,00 462 000,00 

z toho :   

Bežné príjmy 222 000,00 223 556,00 

Kapitálové príjmy 171 000,00 220 759,00 

Finančné príjmy 0,00 17 685,00 

   

Výdavky celkom 393 000,00 461 000,00 

z toho :   

Bežné výdavky 200 250,00 218 531,00 

Kapitálové výdavky 183 500,00 233 219,00 

Finančné výdavky 9 250,00 9 250,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

462 000,00 439 095,27 95,04 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 462 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

439 095,27 EUR, čo predstavuje 95,04 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

223 556,00 221 651,52 99,15 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 223 556,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

221 651,52 EUR, čo predstavuje  99,15 % plnenie.  

 

a) Daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

174 120,00 177 620,61 102,01 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Na základe zverejňovaných prognóz MF SR bol rozpočtovaný predpoklad podielových daní vo 

výške 126 675,00 €. Z tejto predpokladanej finančnej čiastky  z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané prostriedky v sume 131 915,04 €, čo predstavuje plnenie na 104,14 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 39 430,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 38 162,77 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,79 % plnenie: 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 387,97 €. 
 

Daň za psa : z rozpočtovaných 315,00 € bol skutočný príjem spolu v sume 317,50 € aj 

s uhradenými nedoplatkami za minulé roky. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30,00 €. 

Účet 

Upravený 

rozpočet  v € Čerpanie  v € 

Daň z pozemkov  FO 8 800,00 8 111,04 

Daň z pozemkov PO 22 750,00 22 918,72 

Daň z pozemkov FO- nedoplatky  minulých rokov 1 000,00 172,68 

Daň z pozemkov PO- nedoplatky  minulých rokov 2 250,00  1 343,67 

Daň zo stavieb FO 2 500,00 2 756,80 

Daň zo stavieb PO 2 730,00 2 784,21 

Daň zo stavieb FO- nedoplatky minulých rokov 200,00 75,65 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :  

Z rozpočtovaných 7 700,00 € bol skutočný príjem v sume 7 225,30 €, z toho nedoplatky 

z minulých rokov 270,00 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky z nezaplatených poplatkov 

za komunálny odpad vo výške 605,00 €. 

 

b) Nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

37 347,00  31 907,14 85,43 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 37 347,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31 907,14 €, čo je  

85,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 6 567,60 €,  

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 14 095,20 €, z čoho 13 925,40 € je 

príjem z nájmu 9 bytov bytového domu obce. 

K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na nájomnom. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky, konkrétne správne poplatky: z rozpočtovaných 1 500,00 € bol 

skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  883,00 €, čo je 58, 87% plnenie.  

Pokuty a penále: 

Položka nebola rozpočtovaná, skutočné plnenie je 434,57 €. 

Poplatky a platby za služby: 

Z rozpočtovaných 5 260,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 554,74 €, čo je  

86,59 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjmy za predaj služieb vo výške 3 610,74 €  

(z toho služby za 9 BJ= 3 079,34 €), poplatok za MŠ od rodičov vo výške 174,00 € a poplatok za 

stravné od zamestnancov vo výške 770,00 €.   

Príjmy z vkladov 

Z rozpočtovaných 10,00 € plnenie je 0,00 €. 

Ostatné príjmy: 

Z rozpočtovaných 7 436,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 372,03 €, čo je 72,24 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem:  výťažok z lotérií vo výške 118,09 €, vrátené 

prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vrátené preplatky vo výške 3 242,01 €  

a rôzne refundácie vo výške 2 011,93 €. 

 

c)  Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 12 089,00 € bol skutočný príjem vo výške 12 123,77 €, 

čo predstavuje 100,29 % plnenie. 
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Obec prijala v rozpočtovom roku 2018 nasledovné granty a transfery:  

 

P.č. Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

1. MŠVVaŠ SR- Okresný úrad TT 936,00 Výchova  a vzdelávanie -5 ročné deti 

2. Ministerstvo dopravy, VaRR SR 511,71 stavebný poriadok 

3. Ministerstvo dopravy, VaRR SR 19,92 špeciálny stavebný úrad – CD a PK 

4. MV SR- Okresný úrad  DS 152,13 REGOB 

5. MV SR- Okresný úrad  DS 30,80 Register adries 

6. Okresný úrad ŽP  TT 42,90 rozvoj životného prostredia 

8. MV SR- Okresný úrad DS 526,86 Voľby  

9. Environmentálny fond 5 000,00 Program obnovy dediny 

10. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Dotácia pre DHZ 

11. ÚPSVaR DS 1 403,45 Aktivačné práce: §52 

12. Trnavský samosprávny kraj 500,00 Podpora kultúrnych, umeleckých  

aktivít mládeže 

 Spolu 12 123,77  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, vyčerpané v celej 

výške do 31.12.2018. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
 Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

220 759,00 199 759,04 90,49 

 

Na položke predaj pozemkov z rozpočtovaných 21 000,00 € nebolo plnenie. 

 

Obec v roku 2018 prijala nasledovné kapitálové transfery z rozpočtovaných 199 759,00 €: 

 

P.č. Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

1. Environmentálny fond 140 350,10 Zníženie energetickej náročnosti Ocú 

2. Nadácia Bethlen Gábor 32 181,94 Rekonštrukcia MŠ 

3. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27 227,00 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

 Spolu 199 759,04  

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

17 685,00 17 684,71 100 
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 17 685,00 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 17 684,71 €, čo predstavuje 100 % plnenie a to celé je prevod prostriedkov 

z rezervného fondu obce.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 206/2018 zo dňa 13.11.2018 bolo schválené: 

a) použitie rezervného fondu vo výške 7 386,85 € na náklady z vlastných zdrojov obce na akciu 

„Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Jurovej“ a na projektovú dokumentáciu 

tej istej akcie v sume 6 844,80 €.  

b) použitie rezervného fondu v sume 3 453,06 € na dopravné značenia obce.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

461 000,00 409 344,13 88,79 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 461 000 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

409 344,13 €, čo predstavuje 88,79 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

218 531,00                  201 388,54  92,16 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 218 531,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

201 388,54 €, čo predstavuje 92,16 % čerpanie.  

 

Rozbor položiek bežného rozpočtu:  
 

Mzdové náklady 

Z rozpočtovaných výdavkov 76 683,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 76 977,62 €, 

čo je 100,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, zamestnancov 

aparátu obecného úradu, materskej školy a aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 26 792,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 26 236,54 €, 

čo je 97,93 % čerpanie. Patria sem odvody poistného zo mzdy starostu, hlavného kontrolóra, 

zamestnancov aparátu obecného úradu, materskej školy a aktivačných pracovníkov. 
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Cestovné náhrady 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 710,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 817,30 €, čo 

je 102,89 % čerpanie. 

Spotrebu energie, komunikačné služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 25 416,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23 986,14 €, 

čo je 94,37 % čerpanie. 

Nákup materiálu 

Z rozpočtovaných výdavkov 15 985,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 12 777,66 €, 

čo je 79,93 % čerpanie. Ide o výdavky na nákup materiálu všetkých stredísk, ako kancelárske 

potreby, čistiace potreby, prevádzkové stroje, kvety, vence, reprezentačné výdavky, knihy, časopisy, 

iný spotrebný materiál. 

Dopravné, palivá, prepravné, poistenie 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 394,23 €, čo 

je 82,01 % čerpanie. 

Rutinná a štandardná údržba 

Z rozpočtovaných výdavkov 13 330,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 730,49 €, čo 

je 50,49 % čerpanie.  

Nájomné 

Z rozpočtovaných výdavkov 215,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 214,20 €, čo je 

99,63 % čerpanie. 

Všeobecné a špeciálne služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 49 286,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44 075,14 €, 

čo je 89,43 % čerpanie. Ide o  prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, na všeobecné a 

špeciálne služby. Táto suma zahŕňa aj výdavky na stravovanie zamestnancov, odmeny poslancom 

a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru a príspevky do poisťovní z týchto odmien. 

Transfery a sociálne dávky 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 064,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 939,30 €, čo 

je 95,93 % čerpanie. Obec v roku 2018 poskytla transfery členské príspevky, príspevok občanom 

s ŤZP, občianskym združeniam a jednorazovú dávku pre starých občanov. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými    

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2 239,92 €, 

čo je 95,32 % čerpanie. Ide o úroky z bankového úveru ŠFRB. 
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2. Kapitálové výdavky  

 

 Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

233 219,00 198 625,47 85,17 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 233 219,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 198 625,47 € čo predstavuje 85,17 % čerpanie.  

 

Položky kapitálového rozpočtu:  

Z rozpočtovaných 6 845,00 € na projektovú dokumentáciu akcie Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 844,80 €, čo 

predstavuje 100 % čerpanie. Na uskutočnenie tejto akcie bola rozpočtovaná suma spolu vo výške 

151 737,00 € z ktorej bola čerpaná suma 151 696,95 €(krytá z dotácie Environmentálneho fondu, 

a z vlastných zdrojov obce- ako aj z rezervného fondu), to znamená 99,97 % čerpanie. 

Z rozpočtovaných 3 455,00 € na dopravné značenia bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 

v sume 3 453,06 €, čo predstavuje 99,94 % čerpanie. 

Na IBV 6RD (stavebné pozemky pri ceste do Horného Baru)- na výstavbu inžinierskej siete bola 

rozpočtovaná suma 10 000,00 €, čerpanie je 4 340,90, t.j. 43,41 %. 

Na rekonštrukciu materskej školy s pomocou dotácie Nadácie Bethlen Gábor z rozpočtovaných 

32 182,00 € Obec čerpala 32 181,94 €, t.j. 100 %. 

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z rozpočtovaných 29 000,00 € v roku 2018 nebolo čerpané.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 

 Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

9 250,00                   9 330,12                100,87 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 250,00 € bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 9 330,12 €, čo predstavuje 100,87 % čerpanie. Uvedená suma bola čerpaná 

na splácanie istiny dlhodobého bankového úveru zo ŠFRB. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného, kapitálového a finančného rozpočtu je 

prílohou Záverečného účtu.  

Podkladom na vykázanie plnenia príjmov a výdavkov v členení rozpočtovej klasifikácie, vrátane 

tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov je Výkaz „ FIN 1-12“. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2018 v € 
  

Bežné  príjmy spolu 221 651,52 

Bežné výdavky spolu 201 388,54 

Bežný rozpočet 20 262,98 

Kapitálové  príjmy spolu 199 759,04 

Kapitálové  výdavky spolu 198 625,47 

Kapitálový rozpočet  1 133,57 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 21 396,55 

Vylúčenie z prebytku  28 934,42 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -7 537,87 

Príjmové finančné operácie  17 684,71 

Výdavkové finančné operácie 9 330,12 

Rozdiel finančných operácií 8 354,59 

PRÍJMY SPOLU   439 095,27 

VÝDAVKY SPOLU 409 344,13 

Hospodárenie obce  29 751,14 

Vylúčenie z prebytku 28 934,42 

Upravené hospodárenie obce 816,72 

 

Schodok rozpočtu v sume 7 537,87  € 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z  rezervného fondu. 

 

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 816,72  € ( 8 354,59- 7 537,87 ) navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 816 ,72 € 
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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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  

citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby 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 

1 707,42 € 

- nevyčerpané prostriedky z DPO SR účelovo určené na kapitálové výdavky:  na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 27 227,00 €  

 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu:  

HV obce v € % z prebytku REZERVNÝ FOND  v € 

816,72 100 816,72 

 

 

5. Tvorba a použitie peňažných 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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2018  13 021,39       

Prírastky  

- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  

 

20 851,43      

Úbytky    

- použitie rezervného fondu : 

Uznesenie č. 206/2018 zo dňa 13.11.2018:  

- náklady z vlastných zdrojov obce na akciu „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Jurovej“  

- projektová dokumentácia tej istej akcie   

- dopravné značenia obce   

17 684,71 

 

 

7 386,85  

 

6 844,80  

 3 453,06 

KZ k 31.12.2018 16 188,11 
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Sociálny fond 

 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a 

doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a Kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

ďalej Vnútorný predpis o zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu obce zo dňa 

03.10.2018.  

Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte. 

 

Sociálny fond Suma v € 

PS k 1.1.2018  662,79   

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                                             796,25       

               - ostatné prírastky     0,00     

Úbytky   

 - stravovanie zamestnancov 

- starostlivosť o zamestnancov 

 

  

 

392,25   

995,00 

KS k 31.12.2018 71,79 

 

 

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 opráv Suma v € 

PS k 1.1.2018 1 843,10 

Prírastky – tvorba 2018  1 707,42 

Úbytky  v roku 2018 0,00 

KS k 31.12.2018 3 550,52 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v € KZ  k  31.12.2018 v € 

Majetok spolu 1 195 565,83 1 388 477,55 

Neobežný majetok spolu 1 073 840,25 1 253 208,87 

z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 987 878,15 1 167 246,77 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85 962,10 

Obežný majetok spolu 120 748,18 134 401,26 

z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  5 013,48 6 890,65 

Finančné účty  115 734,70 127 510,61 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  977,40 867,42 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v € KZ  k  31.12.2018 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 195 565,83 1 388 477,55 

Vlastné imanie  850 031,74 843 613,54 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  850 031,74 843 613,54 

Záväzky 247 350,93 278 601,19 

z toho :   

Rezervy  650,00 650,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 225 448,23 217 121,18 

Krátkodobé záväzky 21 252,70 33 603,01 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 98 183,16 266 262,82 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v € 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov     

- voči zamestnancom 13 711,00 13 711,00 0,00 

- voči poisťovniam  5 584,05 5 584,05 0,00 

- voči daňovému úradu 3 507,34 3 507,34 0,00 

- zálohy 9BJ 1 247,31 1 247,31 0,00 

- rezerva na audit 650,00 650,00 0,00 

- voči štátnym fondom  rozvoja bývania 214 683,34 214 683,34 0,00 

- sociálny fond 71,79 71,79 0,00 

- nájomcom 9 BJ- kaucie 8 259,00 8 259,00 0,00 

- fond opráv 3 550,52 3 550,52 0,00 

- zrážky zo mzdy zamestnanca 109,84 109,84 0,00 

- voči DPO-nevyčerpaná dotácia 27 227,00 27 227,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 278 601,19 278 601,19 0,00 

 

 

 

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 2018 neposkytla žiadne dotácie. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) ostatným subjektom mimo VS 

 

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  
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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 

 

Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby. Je zriaďovateľom Materskej školy bez 

právnej subjektivity,  nemá žiadne rozpočtové organizácie. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

Účelové určenie dotácie 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v € 

Suma 

skutočne 

použitých 

FP v € 

Rozdiel 

 

 

 

MŠVVaŠ SR- 

Okresný úrad TT 

Výchova  a vzdelávanie -5 ročné 

deti 

- bežné výdavky 

936,00 936,00 0 

Ministerstvo 

dopravy, VaRR SR 

stavebný poriadok 

- bežné výdavky 

511,71 511,71 0 

Ministerstvo 

dopravy, VaRR SR 

špeciálny stavebný úrad – CD 

a PK 

- bežné výdavky 

19,92 19,92 0 

MV SR- Okresný 

úrad  DS 

REGOB 

- bežné výdavky 

152,13 152,13 0 

MV SR- Okresný 

úrad  DS 

Register adries 

- bežné výdavky 

30,80 30,80 0 

Okresný úrad ŽP  TT rozvoj životného prostredia  

-bežné výdavky 

42,90 42,90 0 

MV SR- Okresný 

úrad DS 

Voľby 

- bežné výdavky 

526,86 526,86 0 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Dotácia pre DHZ 

- bežné výdavky 

3 000,00 3 000,00 0 

ÚPSVaR DS Aktivačné práce: §52 

- bežné výdavky 

1 403,45 1 403,45 0 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana SR 

Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice 

- kapitálové výdavky 

27 227,00  27 227,00 

SPOLU  33 850,77 6 623,77 0 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Nevyčerpané prostriedky vo výške 27 227,00 € od DPO SR budú použité v roku 2019 na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

Účelové určenie dotácie 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v € 

Suma 

skutočne 

použitých 

FP v € 

Rozdiel 

 

 

 

Environmentálny 

fond 

Zníženie energetickej náročnosti 

Ocú- kapitálové výdavky 

140 350,10 140 350,10 0 

Environmentálny 

fond 

Program obnovy dediny- bežné 

výdavky 

5 000,00 5 000,00 0 

SPOLU  145 350,10 145 350,10 0 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Obec v roku 2018 neprijala žiadnu dotáciu z inej obce a ani žiadnu neposkytla . 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

Účelové určenie dotácie 
Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v 

€ 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v v € 

Rozdiel 

 

 

 

Trnavský 

samosprávny kraj 

Podpora kultúrnych, 

umeleckých  aktivít mládeže- 

bežné výdavky 

500,00 500,00  0 

 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS 

 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

Účelové určenie dotácie 
Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v 

€ 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v v € 

Rozdiel 

 

 

 

Nadácia Bethlen 

Gábor 

Rekonštrukcia MŠ- kapitálové 

výdavky 

32 181,94 32 181,94 0 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa 

k plneniu programového rozpočtu 
 

Uznesením č. 167/2017 zo dňa 13.12.2017 , v súlade s odsekom 5 § 4 Zákona č. 583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programu obce.   

 Podrobný rozpis čerpania rozpočtu podľa rozpočtových klasifikácií je uvedený v Prílohe 

č. 1 Záverečného účtu. 
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13. Návrh uznesenia 
 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce: 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 Správu hlavného kontrolóra a Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 816,72 €. 

 

 

Vypracovala:  Veronika Nagy                                                              

 

 

V Jurovej dňa 25.03.2019 

 

 

     Predkladá:  ..................................... 

        Gabriel Fekete 

        starosta obce  

 


