Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

•
•
•
•

Predkladá: Cyril Cabadaj, starosta obce
Spracovala: Mgr. Adriana Fábryová
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.06.2020
Záverečný účet schválený OZ dňa
2020 uznesením č.

0

2020

Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
OBSAH:
1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7

ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnost'
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12.Hodnotenie plnenia programov obce

1

Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce za rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia §1O 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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.02.2019 uznesením č. č. 7/II/2019
Rozpočet bol zmenený:
Rozpočtové opatrenia č.1/2019 schválené dňa 09.04.2019 uznesením č. 4/IV/2019
Rozpočtové opatrenia č.2/2019 schválené dňa 13.06.2019 uznesením č. 11/VI/2019
Rozpočtové opatrenia č.3/2019 schválené dňa 08.08.2019 uznesením č. 07/VIII/2019
Rozpočtové opatrenia č.4/2019 schválené dňa 29.10.2019 uznesením č. 08/X/2019
Rozpočtové opatrenia č.5/2019 schválené dňa 10.12.2019 uznesením č. 11/XII/2019
Rozpočtové opatrenia č.6/2019 k 31.12.2019 zmeny v kompetencii starostu
Rozpočet obce k 31.12.2019 /obec+Zš/

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene
1 561 298
1 751 221

Príjmy celkom:
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom:
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočet obce – prebytkový
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1 334 773
3 000
223 525
1 536 298

1 369 466
127 127
254 628
1 730 020

1 300 398
225 000
10 900
25 000

1 362 850
352 155
15 016
21 201
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
/obec+Zš/
Rozpočet na rok 2019
1 751 221

Skutočnosť k 31.12.2019
1 518 400,23

% plnenie
86,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 751 221 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 518 400,23 EUR,
čo predstavuje 86,71% plnenie.
1. Bežné príjmy /obec/:

Rozpočet na rok 2019
1 321 450

Skutočnosť k 31.12.2019
1 228 542,30

% plnenie
92,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 321 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

1 228 542,30 EUR, čo predstavuje 92,97 % plnenie.
A) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
684 835

Skutočnosť k 31.12.2019
682 103,39

% plnenie
99,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 684 835 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

682 103,39 EUR, čo predstavuje 99,60 % plnenie.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 611 553 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 611 552,32 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 44 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 872,32 EUR, čo je 97,22 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované v sume 17 500 EUR, dane zo stavieb boli v sume
26 100 EUR daň za byty 500,00 EUR. Za rozpočtový rok dane z pozemkov boli v sume 16 473,78
EUR, dane zo stavieb boli v sume 26 097,71 EUR, daň za byty 300,83 EUR. Obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností 403,97 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 115,58 EUR, čo je 92,97 %
plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16,00 EUR, čo je 3,81 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 26 422 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 26 421,01 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
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Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 126,16 EUR, čo je 90,11 %
plnenie.
B) nedaňové príjmy:
Dividendy
Z rozpočtovaných 5 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 617,69 EUR, čo je 81,01 %
plnenie.
Príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov
Z rozpočtovaných 46 488 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 319,43 EUR, čo je
63,07 % plnenie.
 prenájom budov a priestorov 12 133,85 EUR
 prenájom bytov 11 444,61 EUR
 prenájom 12 BJ 4 082,95 EUR
 prenájom 6 BJ 7 361,66 EUR
 fond údržby 12 BJ 1 154,51 EUR
 fond údržby 6 BJ 4 019,24 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 15 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 926,95 EUR, čo je 51,14 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
 ostatné poplatky v sume 3 944,16 EUR
 poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb v sume 3 392,88 EUR
 poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia 569,37 EUR
C) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019
21 467

Skutočnosť k 31.12.2019
14 138,30

% plnenie
65,86

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21 467 EUR, bol skutočný príjem vo výške 14 138,31 EUR, čo
predstavuje 65,86 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
 príjem z refundácie sklad CO 466,80 EUR
 príjem z lotérií v sume 1 226,98 EUR
 príjem z dobropisov a refundácií v sume 12 444,53 EUR

Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2019
674 587

Skutočnosť k 31.12.2019
556 436,53

% plnenie
82,49

Z rozpočtovaných grantov a transfery 574 587 EUR bol skutočný príjem vo výške 556 436,53 EUR, čo predstavuje
82,49 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Partizánske
MV SR, sekcia verenej správy
Min. dopravy, výstavby a rea.rozv.SR
MVSR, sekcia verejnej správy
Okresný úrad TN. odb.život.prostr.
MVSR, sekcia verejnej správy
MV SR sekcia verejnej správy
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
UPSVaR Partizánske
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
UPSVaR Partizánske
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
UPSVaR Partizánske
Okresný úrad Trenčín

Suma v EUR
121,70
3 679,19
2 251,54
568,92
161,16
29,2
1846,52
1 320,00
463 780,00
150,00
25 425,60
2 633,00
5 600,00
846,00
3 001,00
49,80
33 279,00
0,00
5 613,90
1 400,00

účel
PnD
Matričná činnosť
Stavebná činnosť
REGOB-register obyvateľov
Starostlivost' o životné prostredie
Register adries
Voľby
Vol by-prezident 1.kol o
Zš normatív
Zš Sociálne znevýhod. deti
Zš na stravu pre deti v hmot.núdzi
Zš doprava
Zš vzdp
Zš učebnice
Mš vzdp
Zš škol.potr.
Zš asistent uč.
Zš Lyž. výcvik
§ 50 J
Zš škola v prírode

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy /obec/:
Rozpočet na rok 2019
127 127

Skutočnosť k 31.12.2019
6 000,00

% plnenie
4,72

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 127 127 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 000,00
EUR, čo predstavuje 4,72 % plnenie.
 Príjem dotácia na verejné osvetlenie v sume 6 000,00 EUR
3. Príjmové finančné operácie /obec/:
Rozpočet na rok 2019
250 914

Skutočnosť k 31.12.2019
168 278,12

% plnenie
67,07

Z rozpočtovaných finančných príjmov 250 914 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 168 278,12
EUR. čo predstavuje 67,07 % plnenie.
 neminuté fin. prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019Zš 18 785,13 EUR





6BJ FUO bytovka 1 106,92 EUR
Rezervný fond 131 772,28 RUR
Rezervný fond – ostat. fondy 12 785,71 EUR
Iné príjmy finančných operácií - IOM 4,00 EUR
- Finančná zábezpeka 3 824,08 12BJ
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Rekapitulácia príjmov obec + Zš
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu:

obec
1 288 542,30
6 000,00
168 278,12
1 462 820,42

zš

spolu
48 864,61
0,00
6 715,20
55 579,81

1 337 406,91
6 000,00
174 993,32
1 518 400,23

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
/obec+Zš/

Rozpočet na rok 2019
1 730 020

Skutočnosť k 31.12.2019
1 426 122,89

% plnenie
82,43

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 730 020 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1 426 122,89 EUR, čo predstavuje 82,43 % čerpanie.
1. Bežné výdavky /obec/:

Rozpočet na rok 2019
568 794

Skutočnosť k 31.12.2019
467 079,94

% plnenie
82,12

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 568 794 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 467 079,94
EUR, čo predstavuje 82,12 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 126 369,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 105 300,40 EUR, čo je
83,33 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú, hlavný kontr, evidencia obyvateľov,
matrika.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 55 418,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 48 788,88 EUR,
čo je 88,04 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 341 699 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 272 459,47 EUR,
čo je 79,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Ocú, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál , dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 39 507 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 35 831,60 EUR,
čo predstavuje 90,70 % čerpanie.
Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 5 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 699,58 EUR,
čo predstavuje 81,02 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky /obec/:
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 341 702 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
146 952,85 EUR, čo predstavuje 43,01 % čerpanie.



Rozhlasová ústredňa 2 453,09 EUR
Príslušenstvo k traktoru 7 488,00 EUR
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Príves za traktor 4 068,00 EUR
Traktor 20 244,00 EUR
Prechody pre chodcov – projekt 2 590,00 EUR
Detské ihrisko 20 199,20 EUR
Futbalová tribúna – projekt 1 200,00 EUR
Workoutove ihrisko – projekt 200,00 EUR
Ihrisko závlahový systém – projekt 120,00 EUR
KD rekon. Strecha 84 630,90 EUR (2 016,00 EUR projekt, 53 807,45 EUR rekonštrukcia
strechy, 28 807,45 EUR mylné účtovanie rozpočtu bez úhrady)
Rekon. VO dot. 6 000,00 EUR /použité v roku 2019 2 394,86 EUR
Obecný úrad klíma zasadačka ocú 1 364,80 EUR

3) Výdavkové finančné operácie /obec/:
Rozpočet na rok 2019
15 016

Skutočnosť k 31.12.2019
9 824,66

% plnenie
65,43

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 15 016EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
9 824,66 EUR, čo predstavuje 65,43 % čerpanie.




Splátky šfrb 6BJ 3 237,73 EUR
Splátky šfrb 12BJ 6 582,93 EUR
IOm Odvod ŠR 4,00 EUR

Rekapitulácia výdavkov obec + Zš
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu:

obec
467 079,94
146 952,85
9 824,66
623 857,45

ZŠ
791 812,84
10 452,60
0,00
802 265,44

spolu
1 258 892,78
157 405,45
9 824,66
1 426 122,89

4. Prebytok schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 337 406,91

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1 288 542,30

bežné príjmy RO

48 864,61

1 258 892,78

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

467 079,94

bežné výdavky RO

791 812,84

78 514,13
6 000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
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z toho : kapitálové príjmy obce

6000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

157 405,45

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

146 952,85

kapitálové výdavky RO

10 452,60

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

-151 405,45
-72 891,32
-1308,88
0,00
-74 200,20
174 993,32
9 824,66

165 168,66
1 518 400,23
1 426 122,89
92 277,34
-1 308,88
0,00
90 968,46

Schodok rozpočtu v sume 72 891,32 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 30 116,33 EUR a úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov -28 807, 45 EUR bol v rozpočtovom
roku 2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
.......... EUR
- z ďalších peňažných fondov
.......... EUR
- z návratných zdrojov financovania
.......... EUR
- z finančných operácií
165 168,66 EUR
Schodok rozpočtu 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
 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 10 441,74 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 990,54 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 9 451,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000,00EUR, a to na :rekonštrukciu ver. osvetlenie
v sume 3 605,14 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 8 135,25 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky nájomníkov bytov podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 6 824,08 EUR
e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
(len v prípade, ak obec, RO nemá zriadený samostatný bankový účet v banke)
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v sume 1 110,12 EUR,
 sa upravuje – znižuje o :
a) o sumu mylného navýšenia rozpočtovej položky (2 46 0820 717002) v kapitálových výdavkoch
28 807,45 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 165 168,66 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
-72 891,32 EUR
- navýšenie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
-30 116,33 EUR
- zníženie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
+28 807,45 EUR
Rozpočtový výsledok hospodárenia - schodok vo výške -74 200,20 EUR

za rok 2019 vykazuje obec schodok rozpočtového hospodárenia,
obec rezervný fond nevytvára
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 90 968,46 EUR, finančné prostriedky v sume 90 968,46 EUR sa vracajú do finančných fondov
o ktorých OCZ ďalej nerozhoduje:

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
ZS k 1.1.2019
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 :
- schválené v rozpočte na tok 2019 a čerpané 2019

Suma v EUR
131 722,28

115 750,54

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
15 971,74
Rezervný fond v roku 2019 bol čerpaný v sume 115 750,54 EUR
- nevyčerpané prostriedky 15 971,74 EUR sa opätovne vracajú do fondov minulých rokov OZ už
o týchto prostriedkoch nerozhoduje
Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný = rezervný fond
ZS k 1.1.2019

Suma v EUR
176 785,12

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2019
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........

92 227,34

0,00
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- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

269 012,46

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 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 331,32
1 663,80
1 885,00

1 110,12

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 prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
4 567,67
5 196,65
1 179,07
8 585,25

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných
domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu
a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce
a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce;
o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na
novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných
zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov,
vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2019
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí

Suma v EUR
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- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2019

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA /obec/

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 finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkod.
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018
3 213 720,70
2 457 860,59

KZ k 31.12.2019
3 192 993,26
2 498 083,99

18 012,00
2 129 422,40
310 426,19
755 230,84

15 636,00
2 172 021,80
310 426,19
693 888,52

0,00
409 479,80
0,00
9 950,98
335 800,06
0,00
0,00
629,27

0,00
404 908,74
0,00
1 984,84
286 994,94
0,00
0,00
1 020,75

KZ k 31.12.2018
3 213 720,70
2 011 905,75

KZ k 31.12.2019
3 192 993,26
2 034 493,02

0,00
0,00
2 011 905,75
522 645,13

0,00
0,00
2 034 493,02
502 091,24

1 600,00
18 789,13
461 675,58

1 600,00
14 046,88
450 722,37

PASÍVA /obec/

Názov
Vlastné imanie a majetok spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
11
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

40 580,42
0,00
679 169,82

35 721,99
0,00
656 409,00

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky /FZ/
- sociálny fond
- ostatné záväzky /FOU/
- ostatné záväzky /rezerva audit/
- ostatné záväzky /zúčtovanie 357/
- ostatné záväzky /325,479/
- ostatné záväzky /379/
Záväzky spolu k 31.12.2019

4 983,38
7 587,15
4 922,40
1 106,75
0,00
0,00
449 612,25
6 824,08
1110,12
8 585,25
1 600,00
14 046,88
9 907,11
7 215,20
502 091,24

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4 983,38
7 587,15
4 922,40
1 106,75
0,00
0,00
449 612,25
6 824,08
1110,12
8 585,25
1 600,00
14 046,88
9 907,11
7 215,20
502 091,24

Stav úverov k 31.12.2019
Poskytovateľ
úveru

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

155 170,00
323 370,00

3 237,73
6 582,93

1 470,59
3 228,99

140 436,84
309 175,41

478 540,00

9 820,66

4 699,58

449 612,25

Výstavba 6BJ
Výstavba 12BJ

Spolu

Rok
splatnosti

2056
2058

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:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných 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
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 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. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

1 337 406,91

449 612,25

449 612,25
449 612,25

449 612,25
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1 337 406,91

0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

1 288 542,30
48 864,61
1 337 406,91

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651001
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

445 851,56
6 991,72

452 843,28
884 563,63

9 820,66
4 699,58
14 520,24
§ 17 ods.6 písm. b)

14 520,24
884 563,63
1,64%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Suma
Suma skutočne
Účelové určenie dotácie
poskytnutých
použitých
Rozdiel
-bežné výdavky na .....
finančných
finančných
(stl.2-stl.3)
-kapitálové výdavky na ...
prostriedkov v €
prostriedkov v €
Zväz záhradkárov
500,00
500,00
0,00
MO Matica Slovenská
0,00
0,00
0,00
Zväz rybárov
300,00
300,00
0,00
Zväz holubárov
200,00
200,00
0,00
Zväz dôchodcov
1 200,00
1 200,00
0,00
Zväz futbalistov TJ AC
11 000,00
11000,00
0,00
Stolný tenis
900,00
900,00
0,00
Hokej
1500,00
1 500,00
0,00
Zväz protifašistických bojovníkov
300,00
300,00
0,00
eRko
780,00
780,00
0,00
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2019 neprevádzkovala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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 usporiadal 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 v roku 2019 zriedené ani založené žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
a)
b)
c)
d)
e)

Poskytovateľ

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-bežné výdavky na .....

Suma
poskytnutých
finančných
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-kapitálové výdavky na ...
-1-

prostriedkov v
€
-3-

-2-

MV SR
Voľby prez.2019
MV SR
Voľby EP 2019
MV SR
Matrika BP
MV SR
Register obyvateľov BP
MD a V SR
Stavebný výkon
MV SR
Školstvo Zš, Mš BP
MV SR
Register adries
OSoŽP RS
Životné prostredie
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-bežné výdavky na .....
-kapitálové výdavky na ...
-1-

prostriedkov v
€
-4-

1 061,24
785,28
3 679,19
568,92
2 251,54
510 689,00
29,20
161,16

-2-

1 061,24
785,28
3 679,19
568,92
2 251,54
510 689,00
29,20
161,16

stl.3)
-5-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
€
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
€
-4-

Rozdiel
(stl.2stl.3)
-5-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
€
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
€
-4-

Rozdiel
(stl.2stl.3)
-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvoriIa v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
f)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-bežné výdavky na .....
-kapitálové výdavky na ...

-1-

-2-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec zostavuje a predkladá rozpočet bez programovej štruktúry na základe uznesenia č. 3/2014
zo dňa 4.6.2014 podľa bodu 19/rôzne /programový rozpočet obce/ uznesenie č.3/06/2014 – 19.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Vypracovala: Mgr. Adriana Fábryová

Predkladá:

Cyril Cabadaj
starosta obce

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 05.06.2020
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