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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.06.2018 uznesením č.34/2018.
Rozpočet obce k 31.12.2018

183 952,11

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
229 315,41

183 952,11
0
0

195 605,41
17 600,00
16 110,00

182 966,30

228 152,63

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

182 966,30
0
0
985,81

206 640,04
16 512,59
5 000,00
1 162,78
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
229 315,41

Skutočnosť k 31.12.2018
230 393,39

% plnenia
100,47

Z rozpočtovaných celkových príjmov 229 315,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
230 393,39 EUR, čo predstavuje 100,47 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
195 605,41

Skutočnosť k 31.12.2018
196 683,39

% plnenia
100,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 195 605,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
196 683,39 EUR, čo predstavuje 100,55 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
179 443,10

Skutočnosť k 31.12.2018
178 412,62

% plnenia
99,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160 413,10 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 160 413,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 298,94 EUR, čo
je 96,84 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 840,65 EUR, príjmy dane zo stavieb
3 3458,29 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1 840,30 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 591,52 EUR.
Daň za nevýherné hracie automaty
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 76,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 38,00 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 033,06 EUR, čo je
91,51 % plnenie. Nedoplatky k 31.12.2018 obec eviduje na dani za komunálny odpadok v sume
4 315,18 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
9 932,50

Skutočnosť k 31.12.2018
12 139,34

% plnenia
122,22

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 420,70 EUR, čo je
46,74 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 82,51
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 338,19 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 9 032,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 príjem nasledovne: za
správne poplatky v sume 580,50 EUR, za tovary a služby v sume 5295,94 EUR, za príjem školy
a školské zariadenia v sume 475,00 EUR za stravné v sume 5 366,85 EUR, za úrok v sume 0,35
EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
6 229,81

Skutočnosť k 31.12.2018
6 131,43

% plnenia
98,42

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 230,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 131,62 EUR, čo predstavuje 95,595 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy z vratiek v sume 1 585,24 EUR a z odvodu z hazardných
hier v sume 546,38 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 999,81 EUR
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma v €
1.
Okresný úrad Lučenec
180,51
2.
Okresný úrad Banská Bystrica
830,00
3.
UPSVaR Lučenec
2 153,76
4.
Ministerstvo ŽP
52,21
5.
Okresný úrad Lučenec
526,93
7.
Okresný úrad Lučenec
19,60
8.
UPSVaR Lučenec
236,80
Spolu
3 999,81

bol skutočný príjem vo výške 3 999,81
Účel
REGOB, register adries
Transfer MŠ pre 5 ročné deti
Transfer podpora nezamestnanosti
Transfer na ochranu životného prost.
Transfer na Voľby
Transfer register adries
Transfer osobitný príjemca - RP

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
17 600,00

Skutočnosť k 31.12.2018
17 600,00

% plnenia
100
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 7 600,00 EUR – príjem z predaja pozemkov a kapitálový transfer na rekonštrukciu
miestnych komunikácií v sume 10 000,00 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
16 110,00

Skutočnosť k 31.12.2018
16 110,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných operácii
príjem tvorí zapojenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu do rozpočtu v roku 2018.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
228 152,63

Skutočnosť k 31.12.2018
226 588,11

% čerpania
99,31

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 228 152,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 230 390,69 EUR, čo predstavuje 100,98 % % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
206 640,04

Skutočnosť k 31.12.2018
205 075,52

% čerpania
99,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 206 640,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 205 075,52 EUR, čo predstavuje 99,24 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 90 300,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 90 248,56
EUR, čo je 99,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
materskej školy bez právnej subjektivity, školskej jedálne a pošty.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 345,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 34 102,19 EUR,
čo je 98,97 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 75 381,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74 227,26 EUR,
čo je 98,47 % 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 6 080,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6079,03 EUR, čo
predstavuje 99,98 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 420,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 418,48 EUR, čo
predstavuje 99,64 % čerpanie.
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Funkčná klasifikácia
Administratíva, obec
Pošta
Poplatky banky
Splátka úveru a úrokov
DHZ
Miestne komunikácie

Rozpočet v €

Skutočnosť v €

Plnenie v %

121264,31
6770,00
1133,00
420,00
344,19
2286,00

120672,22
6733,39
1132,11
418,48
308,42
2285,10

99,51
99,46
99,92
99,97
89,61
99,96

13341,00

13340,25

99,99

1750,21
7598,00
5600,00
40,00
6924,00
1315,00
787,00
43040,63
13660,05
1642,44
236,80

1586,92
7597,31
5600,00
39,32
6903,36
1314,46
749,32
42679,78
13348,43
1642,44
236,80

90,67
99,99
100,00
98,84
99,70
99,96
95,21
99,16
97,72
99,98
100,00

Vývoz komunálneho
odpadu
Ochrana životného
prostredia
Verejné osvetlenie
MŠK
Šport
Kultúra
Miestny rozhlas
Dom smútku
Materská škola
Školská jedáleň
Klub dôchodcov
Rodina a deti
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
16 512,59

Skutočnosť 31.12.2018
16 512,59

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16 512,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 16 512,59 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia MŠ v sume 2 170,09 EUR
b) Rekonštrukcia mostíka v sume 9496,72 EUR
c) Realizácia chodníka v sume 4 845,78 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
5 000,00

% čerpania
100,00
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Z rozpočtovaných finančných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 5 000,00 EUR splátka úveru, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
196683,39
196683,39
205075,52
205075,52
-8 392,13
17600,00
17600,00
16512,59
16512,59
1087,41
-7 304,72
503,28
-7 808,00
16110,00

Výdavky z finančných operácií

5 000,00
11110,00
230393,39
226588,11
3 805,28
503,28
3 302,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 3 805,28 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 503,28 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

v sume 3 302,00 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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.
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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 - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
7 969,74
13 179,96

16 110,00

5 039,70

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis obce.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
38,97
924,20

900,00

49,46

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
A K T Í V A netto
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

494 800,16

577 265,30

Neobežný majetok spolu

465 746,47

558 798,71

Dlhodobý hmotný majetok

347 766,47

440 818,71

Dlhodobý finančný majetok

117 980,00

117 980,00

28 599,19

17 966,49

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

54,33

3 788,51
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

2 138,47

3 976,42

Finančné účty

26 406,39

10 201,56

454,50

500,10

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

494 800,16

577 265,30

Vlastné imanie

328 130,57

312 097,59

Výsledok hospodárenia

328 130,57

312 097,59

Záväzky

35 645,61

135 081,40

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

P A S Í V A netto
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

503,28

25,26

49,46

Krátkodobé záväzky

17 121,35

121 029,66

Bankové úvery a výpomoci

18 499,00

13 499,00

Časové rozlíšenie

131 023,98

130 086,31

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
1. voči bankám - úver
13 499,00 EUR
2. voči dodávateľom
101 198,42 EUR
3. voči zamestnancom
11 441,45 EUR
4. voči poisťovniam a DÚ
7 937,62 EUR

1
0

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:
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Zostatok istiny
k 31.12.2018
13 499,0

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2017
186 386,12

§ 17 ods.6 písm. a)
7,2 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov
za rok 2018
5 000,00

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

186 386,12

2,68 %

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.

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 dotáciu športovému klubu
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Žiadateľ dotácie
-1-

Športový klub

-2-

5600,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5600,00 €

0

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom

1
1

d) rozpočtom iných obcí
e) 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

Obec v roku 2018 nemá žiadnu zmluvu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a darcom:
P.č.

Poskytovateľ dotácie

Účel

1.
2.

REGOB, register adries
Transfer MŠ pre 5 ročné deti

3.

Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad Banská
Bystrica
UPSVaR Lučenec

4.

Ministerstvo ŽP

5.
6.

Okresný úrad Lučenec
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Lučenec

7.
c)

Transfer podpora
nezamestnanosti
Transfer na ochranu
životného prost.
Transfer na Voľby
Transfer na DHZ
Transfer register adries

Suma v €
poskytnutých

Suma
použitých

Rozdiel

180,51
830,00

180,51
830,00

0
0

2 153,76

2 153,76

0

52,21

52,21

0

526,93
19,60
236,80

526,93
19,60
236,80

0
0
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 zmluvu s VÚC Banská Bystrica.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Rozpočet Obce Podrečany roku 2018 nebol zostavený ako programový.
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Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Podrečanoch konaného dňa ………………..

K bodu: Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2018

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie
2. Návrh na použitie prebytku
hospodárenia z roku 2018

Predkladá: Ing. Peter Kulich
starosta obce

Vypracovala: Ing. Jana Harandzová

V Podrečanoch, dňa
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Návrh na uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Podrečanoch dňa ……………………….

K bodu: Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2018

Obecné zastupiteľstvo
v Podrečanoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 3 805,28 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 503,28 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fonduv sume 3 302,00 EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
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