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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový a kapitálový rozpočet ako
vyrovnaný/prebytkový/schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017. uznesením č. 17/2017
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa .03.03.2018.. uznesením č. 9/2018
- druhá zmena schválená dňa ....28.06.2018.... uznesením č. ...19/2018.
- tretia zmena schválená dňa ...15.9.2018...... uznesením č. .21/2018.

- štvrtá zmena schválená dňa .....14.12.2018.. uznesením č. .4/2018
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. ...... starostu/primátora dňa ..............

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený

Schválený rozpočet

rozpočet

po poslednej zmene

141 783,52

173 034,59

141 783,52

173 233,59

Kapitálové príjmy

0,00

801,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0,00

0,00

141 783,52

157 234,54

Príjmy celkom

z toho :

Bežné príjmy

Výdavky celkom

z toho :

121 177,52

133 429,54

Kapitálové výdavky

0,00

3 199,00

Finančné výdavky

20 606,00

20 606,00

Výdavky RO s právnou subjektivitou

0,00

0,00

Rozpočet obce

0,00

+ 15 800,05

Bežné výdavky

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

174 034,59

165 195,84

95

Z rozpočtovaných celkových príjmov 174 034,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
165 195,84 EUR, čo predstavuje ......95..% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

173 233,59

164 394,84

95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 173 233,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
164 394,84 EUR, čo predstavuje .....95....% plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

97 062,00

97 062,00

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 97 062,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 97 062,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 111,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume.14 661,26 EUR, čo
je 85,68 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 347,24 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 5 290,01 a dane z bytov boli v sume 24,01 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
14 661,26 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 12 887,08 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 092,52 EUR.
Daň za psa 232,00 Eur. Obec eviduje pohľadávky z dani za psa v sume 140,00.
Daň za užívanie verejného priestranstva .....................
Daň za nevýherné hracie prístroje .......................
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 361,13 Eur. Obec eviduje
pohľadávky z TKO v sume 1 768,35
b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

23 904,77

23 475,77

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

98,20

Z rozpočtovaných 23 904,77 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 475,77 EUR, čo je
98,20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume..... EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 16,85 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume.23 458,92 EUR. Nedoplatky na nájomnom z roku 2017 boli vo výške 223,46 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 947,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 802,55 EUR, čo je
95,06 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

2 934,03

1 126,86

38,40

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 934,03 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 126,86 EUR, čo predstavuje 38,40 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, refundácií,
vrátenie poisteného z min. rokov, vyúčtovanie elektriny a plynu, údržba potoku Búr.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 46 771,38 EUR bol skutočný príjem vo výške 45 362,52
EUR, čo predstavuje 96,98% plnenie.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Poskytovateľ
MDaRR SR
MDVaRR SR
MŽP SR
MV SR
OÚ Nitra – odbor školstva
VÚ SR OÚCDaPK NR
Správa katastra NR

Suma v Eur
14,00
359,64
30,91
106,92
331,00
0,00

Účel
Prenesený výkon stavebníctvo
Prenesený výkon stavebníctvo
Prenesený výkon na úseku ŽP
Prenesený výkon REGOB
Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Prenesený výkon cestná doprava
ROEP

9.
10.
11.
12.
13.
14.

MF SR
UPSVaR Levice
UPSVaR Levice
MV SR
OÚ odbor COaKR
NSK

440,24
4943,19
611,27
22,80
66,22
739,00

Voľby
Mzda pracovníkov ESF
Mzda pracovníka ŠR
Register adries
Skladník CO
Deň detí

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

801,00

801,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 801,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
801,00 EUR, čo predstavuje ..100...% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných .............. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume............EUR, čo je
................ % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške ...... EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške ...... EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných .801,00.. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume..801,00..EUR, čo
predstavuje ...........100......... % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

Z rozpočtovaných finančných príjmov ......... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
............ EUR, čo predstavuje .......................% plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume........................ EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
........... uznesením č.................
Uznesením obecného zastupiteľstva č. ...10/2018... zo dňa .....04.05.2018...... bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume...3 199,00.. EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume...3
199,00...... EUR. V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume.......... EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

157 234,54

125 516,54

80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 157 234,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 125 516,54 EUR, čo predstavuje .80.....% čerpanie.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

133 429,54

101 712,58

76

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 133 429,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 101 712,58 EUR, čo predstavuje .....76........% čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 36 201,14 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 30 007,23.. EUR,
čo je ....82,89..... % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a pracovníkov
školstva, kontrolór a pomocný pracovník za základe dohody s UPSVaR.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 18 250,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 16 519,64 EUR,
čo je 90,51 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných .76 878,29. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53 085,71 EUR,
čo je ....69,05.... % 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 ...2 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume..2 100 EUR, čo
predstavuje ....100.... % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných ............. EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume....................EUR,
čo predstavuje ................ % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

3 199,00

3 199,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ..3 199,00.. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume ....3 199,00.. EUR, čo predstavuje ........100........% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) ...............................
Z rozpočtovaných .......... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume......EUR, čo
predstavuje ....... % čerpanie.

b) ...............................
Z rozpočtovaných .......... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume......EUR, čo
predstavuje ....... % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

20 606,00

20 604,96

100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20 606,00. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume ..20 604,96... EUR, čo predstavuje ...100........% čerpanie.
Z rozpočtovaných .................. EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume................... EUR, čo predstavuje ............. %.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

Bežné príjmy spolu

164 394,84

Bežné výdavky spolu

101 712,58

Bežný rozpočet

62 682,26

Kapitálové príjmy spolu

Kapitálové výdavky spolu

801,00

3 199,00

Kapitálový rozpočet

- 2 398,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

60 284,26

Vylúčenie z prebytku

60 284,26

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

0,00

Príjmy z finančných operácií

20 604,96

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

-

20 604,96

Príjmy spolu

165 195,84

VÝDAVKY SPOLU

125 516,54

Hospodárenie obce

39 679,30

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce

39 679,30

Výsledok hospodárenia obce v sume 36 679,30 navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu
v sume ......39 679,30..... 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.

Fond rezervný

ZS k 1.1.2018

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

Suma v EUR

19 528,84

11 093,13

rozpočtový rok

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 10/2018 zo dňa .04.05.2018 obstaranie traktorovej kosačky
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........

- krytie schodku rozpočtu

3 199,00

- ostatné úbytky

16 329,84

KZ k 31.12.2018

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

ZS k 1.1.2018

Suma v EUR

1 233,00

Prírastky - povinný prídel – 1 %

- povinný prídel – 1 %

- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie

- regeneráciu PS, dopravu

- dopravné

- ostatné úbytky

268,24

KZ k 31.12.2018

1 501,24

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA

Názov

KZ k 31.12.2017 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR

1 222 882,02

1 648 004,96

1 090 102,16

1 479 672,17

Dlhodobý hmotný majetok

1 021 332,48

1 410 902,49

Dlhodobý finančný majetok

68 769,68

68 769,68

Obežný majetok spolu

132 447,50

167 371,10

Majetok spolu

Neobežný majetok spolu

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

382,94

Krátkodobé pohľadávky

14 100,29

7 000,87

Finančné účty

118 347,21

159 987,29

332,36

961,69

Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

PASÍVA

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Vlastné imanie

z toho :

Oceňovacie rozdiely

KZ k 31.12.2017 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR

1 222 882,02

1 189 210,00

304 019,93

317 554,18

Fondy

Výsledok hospodárenia

304 019,93

317 554,18

Záväzky

401 855,43

388 680,47

393 080,11

375 227,11

8 775,32

13 453,36

517 006,66

482 975,35

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
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám ....................... EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) ...355 775,89..... EUR
- voči dodávateľom ....1 529,05.... EUR

- voči štátnemu rozpočtu ....................... EUR
- voči zamestnancom ........7 381,73............... EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu .......2 612,39 EUR
- ostatné .....17 820,03....... EUR
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. 16/82014 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Suma skutočne použitých

finančných prostriedkov

finančných prostriedkov

Účelové určenie
dotácie : uviesť

Rozdiel
(stĺ.2 -

-2-

-3-

- bežné výdavky na

stĺ.3 )
-4-

.....
- kapitálové výdavky
na ....
-1-

ŠK Bory -

1 500 EUR

1 500 EUR

0

300 Eur

300 Eur

0

300 Eur

300 Eur

0

prevádzkové výdavky
Reformovaná cirkev
Bory – oprava
Rímsko-katolicky
kostol - energia

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 16/2014
o dotáciách.
10. Podnikateľská činnosť
Obec nie je podnikateľom.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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 finačných 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 Bory nemá zriadené a založené PO.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma

Suma skutočne

Rozdiel

uviesť:

poskytnutých

použitých

(stĺ.3 – stĺ.4)

Škosltvo, matrika, ….

finančných

finančných

- bežné výdavky

prostriedkov

prostriedkov

359,64

359,64

- kapitálové výdavky

MDV a RR SR

Prenesený výkon na úseku
stavebnej správy

0,00

MZP SR

Prenesený výkon na úseku

30,91

30,91

0,00

0,00

0,00

0,00

129,72

129,72

0,00

životného prostredia
MDV a RR SR

Prenesený výkon na úseku
dopravy

MV SR

Prenesený výkon na úseku
evidenie obyvateľov +
register adries

MF SR

Voľby

440,24

440,24

0,00

MF SR

Materská škola

331,00

331,00

0,00

Odmena skladníka CO

66,22

66,22

0,00

Mzdy pracovníka

5 554,46

5554,46

0,00

Účelové určenie grantu, transferu

Suma

Suma skutočne

Rozdiel

uviesť:

poskytnutých

použitých

(stĺ.3 – stĺ.4)

finančných

finančných

prostriedkov

prostriedkov

UPSVa R

c) Finačné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

d) Finačné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

SOcÚ

Suma poskytnutých

Suma skutočne použitých

finančných prostriedkov

finančných prostriedkov

1 380,51

1 380,51

Rozdiel

0,00

e) Finačné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2018 dostala finančné prostriedky od VÚC na Deň detí v sume 739,00 Eur.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec Bory nemá zavedený programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez
výhrad.

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 39 679,30 Eur.

