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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 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.45/2017 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2018 starostu dňa 31.3.2018 
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostu dňa 29.6.2018 
- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.3/2018 starostu dňa 29.9.2018 
- štvrtá zmena bola schválená dňa 14.12.2017 uznesením OZ č. 45/2017 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2018 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 818082,40 953.898,84 
z toho :   
Bežné príjmy 755.582,40     849.672,69 
Kapitálové príjmy                0,00            216,00 
Finančné príjmy 50.000,00 85.409,51 
Príjmy RO s právnou subjektivitou      12.500,00 18.600,64 
Výdavky celkom 698.082,40 953 020,92 
z toho :   
Bežné výdavky 240.226,40 267.663,65 
Kapitálové výdavky 72.976,00        80.564,32 
Finančné výdavky 24.880,00        45.606,11 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 360.000,00 559 186,84 
Rozpočet  obce 0,00 146.023,85 
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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 

953.898,99 905842,94                       94,96 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1108664,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018         
v sume 1101838,04 EUR, čo predstavuje  99,4 % plnenie.  
 
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

849.672,69 844.692,05 99,41 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 849.672,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume          
844692,05 EUR, čo predstavuje  99,4 % plnenie.  
 
 

a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

283.628,93              283.628,93                100,00 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 283.628,93 EUR z výnosu dane z príjmov boli           
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 283.628,93 EUR čo predstavuje           
plnenie na 100  %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 70.217,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 75 884,34 EUR, čo            
je 99,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.245,87 EUR, dane zo stavieb boli               
v sume 59.695,78 EUR a dane z bytov boli v sume 103,60 EUR. 
 
Daň za psa  
 Z rozpočtovaných 444,00 EUR bol skutočný príjem 432,00 EUR, čo je 97,29 % plnenie. 
 K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.  
 
Poplatok za komunálny odpad  
Z rozpočtovaných 11980,06 EUR bol skutočný príjem 12.020,06 EUR, čo predstavuje plnenie na            
100,33 %.  
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b) nedaňové príjmy:  
  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

46.905,70                44.334,69                   94,50 
 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 46.905,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 44.344,69 EUR, čo           
je 94,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume           
4.776,18 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov v sume 39.558,51          
EUR. 
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatok za služby: 
Z rozpočtovaných 4230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3514,95 EUR, čo je            
83 % plnenie. Mali byť rozpočtované prostriedky z príjmov ŠKD MŠ ŠJ od rodičov v zmysle              
VZN. 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5 821,82         5 235,88           89,9  
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 821,82 EUR, bol skutočný príjem vo výške            
5 235,88 EUR, čo predstavuje  % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 1 660,04 €             
a úroky z vkladov vo výške 104,39 eur. 
 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 408817,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 408817,21            
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
MV SR 2.019,92 matrika 
Okresný úrad Trenčín 414.040,75 ZŠ s MŠ– normatívne fin. prostr. 
UPSVaR Nové Mesto nad Vahom 812,09 Aktivačná činnosť §52 
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom 4 601,86 Aktivačná činnosť §50 
Envirofond  3 390,64 obnova dediny 
MV SR 63,28 dotácia ŽP 
MV SR 247,38 dotácia EO a RA 
MV SR 526,86 voľby  
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MV SR 500,00 Dotácia VUC50 výročie ZŠ 
 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

216,00 216,00 100 
.  
 
Príjem z predaja pozemkov : 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 216,00 EUR, čo           
predstavuje 100%plnenie. 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

85.409,51 42.334,25 49,56 
 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 85.409,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume          
42.334,25 EUR, čo predstavuje   plnenie.  
Uznesením OZ bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 80.348,32 EUR, v skutočnosti           
bolo plnenie v sume 37.273,06 EUR.  
 
V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.061,19 EUR v súlade so             
zákonom č.583/2004 Z.z..  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

18.600,64                18.600,64                 100 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 18.600,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume          
18600,64 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola s MŠ                                 18.600,64 
 
 
Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0                   0                0 

7 
 



 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0           
EUR.  
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola  s MŠ   0,00    EU 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

954 917,12              873 075,20               91,42  
 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 807.874.99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018         
v sume 722 558,59 EUR, čo predstavuje  89,44.% čerpanie.  
 
 
 
1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

267663,85        228.902,56                  85,50 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 267.663,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018         
v sume 228.902,56 EUR, čo predstavuje  85,5 % čerpanie.  
.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 70.687,38 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 68.974,39 EUR,          
čo je 97,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, VPP, matriky. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 30.504,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25946,48 EUR,          
čo je 85 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 135.535,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 106.030.30         
EUR, čo je 78,23 % 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 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými        
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 6.580,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.062,93 EUR,          
čo predstavuje 93 % čerpanie.  
 
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
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Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

80.564,32               37.489,06 46,53 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 80.564,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018         
v sume 37.489,06 EUR, čo predstavuje 46,53. % čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
  -    Výstavba MK  
Z rozpočtovaných 53.638,32 EUR bolo skutočne vyčerpané 33.589,06 EUR, čo predstavuje          
62,63  % plnenie.  
        Výstavba kanal. COV 
Z rozpočtovaných 10.000.- EUR bolo skutočne vyčerpané  1.974,- EUR, čo predstavuje 19,74 % 
plnenie. 
       Pozemky – nákup pozemkov  
Z rozpočtovaných 30,- EUR bolo skutočne vyčerpané  30,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
       Prístavba domu smútku 
Z rozpočtovaných  15.000.- EUR bolo skutočne vyčerpané  0,00 EUR čo predstavuje 0 % 
plnenie.  
      Budovy – projekt telocvičňa ZŠ s MŠ  
Z rozpočtovaných 1.896,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 1896,00 EUR, čo predstavuje 100 % 
plnenie. 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

45.606,11                   45.600,56                    100 
 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 45.606,11,00 EUR bolo skutočne čerpané        
k 31.12.2018 v sume 45.600,56 EUR, čo predstavuje   100  % čerpanie. 
Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií 20.726,11 EUR ostatným subjektom verejnej         
správy OVHS Šachor skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20.726,11 čo predstavuje 100 %             
plnenie. 
Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií 24.880,- EUR na splácanie istiny z prijatých          
úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 24.874,45 čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

559 186,84               559 186,84 100 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 559 186,84EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018        
v sume 559 186,64 EUR, čo predstavuje 98,70 % čerpanie.  
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola  s MŠ                     559 186,84          EUR 

 
 
 
Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1.896,00                   1.896,00 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.896,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018         
v sume 1.896,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola   s MŠ                               1.896,00      EUR 
 
 
4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 863 296,69
z toho : bežné príjmy obce  844 692,05
             bežné príjmy RO 18604,64
Bežné výdavky spolu 788 089,40
z toho : bežné výdavky  obce  228 902,56
             bežné výdavky  RO 559 186,84
Bežný rozpočet 75 207,29
Kapitálové  príjmy spolu 216
z toho : kapitálové  príjmy obce  216
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 39 385,06
z toho : kapitálové  výdavky  obce  37 489,06
             kapitálové  výdavky  RO  1 896,00
Kapitálový rozpočet  -39 169,06
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 36 038,23
Vylúčenie z prebytku  -7 660,66
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 28 377,57
Príjmy z finančných operácií 42 334,25
Výdavky z finančných operácií 45 600,56
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Rozdiel finančných operácií -3 266,31
PRÍJMY SPOLU  905 846,94
VÝDAVKY SPOLU 873 075,02
Hospodárenie obce  32 771,92
Vylúčenie z prebytku 7.660,66
Upravené hospodárenie obce 25 111,26

 
Prebytok rozpočtu v sume 41 845,29 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 7.660,66 eur bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:

 
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v           
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 370,34  EUR, a to na :  

 
 

b) 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 1.912.32 EUR  

 
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu           

podľa ustanovenia § 140 – 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)              
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 378,00 EUR 
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona               
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých         
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018            
vo výške 25 111,26  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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 18 448,98 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

                          61 889,34  

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

- 

                - z finančných operácií - 
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Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uzn. č.     zo dňa  
 

  
                           37 273,06 
  

               - krytie schodku rozpočtu - 
               - ostatné úbytky  - 
KZ k 31.12.2018 43 075,26 

 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 215,59  
Prírastky - povinný prídel -        %                              885,86  
               - povinný prídel -        %   
               - ostatné prírastky   
Úbytky   - závodné stravovanie  780,40  
               - regeneráciu PS, dopravu    
               - dopravné    
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2018 321,05 

 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018  16 609,65 
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu  

1.912,32 

Úbytky   - použitie fondu : 
- na opravu .... 
- na opravu .... 

0 

KZ k 31.12.2018 18.521,97 
 
 
 
 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
 
A K T Í V A  
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Názov  KZ  k 31.12.2018 v EUR ZS  k  1.1.2018 v EUR 

Majetok spolu             3 407 079,81 3 488 638,01 

Neobežný majetok spolu             3 048 302,31 3 133 697,85 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok            0,00             0,00 

Dlhodobý hmotný majetok            3 044 132,32 3 129 528,46 

Dlhodobý finančný majetok                   4 169,39       4 169,39 

Obežný majetok spolu               367 638,18   354 192,27 

z toho :   

Zásoby                   3 580,25     3 450,79 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 203 368,98  208 842,42 

Dlhodobé pohľadávky             0,00           0,00 

Krátkodobé pohľadávky        13 230,58      8 118,68 

Finančné účty                 116 732,26             133 7810,38  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.             0,00          0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.             0,00         0,00 

Časové rozlíšenie           1 139,32   747,89 

P A S Í V A  

Názov KZ  k  31.12.2018 v EUR ZS  k 1.1.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 407 079,81 3 488 638,01 

Vlastné imanie  1 234 014,28 1 281 134,24 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely               0,00 0,00 

Fondy             0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia              1 294 014,28 1 281 134,24 

Záväzky   744 898,33    801 158,37 

z toho:   

Rezervy      1 800,00    1 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS       5 370,34    5 061,19 

Dlhodobé záväzky    687 335,81 745 754,19 

Krátkodobé záväzky  50 392,18 48 742,99 
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Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 368 167,20 1 406 345,40 

 
 
 
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 EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 186027,49 186027,49 0 
- zamestnancom 0 0 0 
- poisťovniam  0 0 0 
- daňovému úradu 0 0 0 
- štátnemu rozpočtu 0 0 0 
- bankám 0 0 0 
- štátnym fondom 526188,46 526188,46 0 
- ostatné záväzky 25512,04 25512,04 0 

Záväzky spolu k 31.12.2016 737727,99 737727,99 0 
 
 
Stav úverov k 31.12.2018  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 
ŠFRB Výstavba 8 bj 233983,93 7557,38 1733,98 137660,92 r. 2035 
ŠFRB Výstavba 7 bj 205802,30 6583,81 1359,59 129810,46 r. 2036 
ŠFRB Výstavba 9 bj 349008,62 9933,26 2737,34 226719,29 r. 2040 

 
 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 
 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018 
§ 17 ods. 6 písm. a) Zostatok istiny k 31.12.2018................. 0 
§ 17 ods. 6 písm. b) Suma ročných splátok k 31.12.2018 .... 0 
 
- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 EUR 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 494 190,67 EUR 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce                                                              494 190,67 EUR 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  
- z úverov zo ŠFR                                                                                      494 190,67 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 0,00 EUR 
 
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 PO. 
 
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. 4/2011 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 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 

) 
 
 

- 4 - 
MŠK Lúka - bežné výdavky na majstrovské 
futbalové súťaže 

5 000 EUR 5 000 EUR 0 

 
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2011             
o dotáciách 
 
10. Podnikateľská činnosť  - 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 
 
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 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola s MŠ        144 709,64 144 709,64                 0 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola s MŠ 414 040,75 413 731.60 5 370,34 
    
Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky a bude použitá do 31.3.2018. 
 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  
 
 
  
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 
 

- 2 - 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov  

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 
 

- 5 - 
     
MV SR Matrika      2 019,92      2 019,92 0 

Okr. úrad Školstvo, MŠ 414 040,75 408 670,41 5 370,34 

Envirofond Obnova dediny Muzeum     3 390,64     3 390,64 0 

MV SR Voľby do VÚC        500,00       500,00 0 

MV SR ŽP          66,28         66,28 0 

MV SR Hlásenie ev. obyvateľov a RA        247,38       247,38 0 

ÚPSVaR podpora zamestnávania § 50     5 413,95    5 413,95 0 

Dotácie sú účelovo viazané a budú použité v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových            
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších         
predpisov. 

  
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

Poskytovateľ  

 

 

          - 1 - 

 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

- 5 - 

 

Environ.fon

d 

Obnova dediny 3 390,64    3 390,64 0 

 
d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
  -------------------------------------------------------------- 
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Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z iných obcí 
 
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  
 
  -------------------------------------------------------- 

Poskytovateľ  

 

 

          - 1 - 

 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

- 5 - 

 

VÚC Oslavy výročia 50.ZŠ 500,00   500,00  0 

 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce – obec nerobí programy obce. 
 
 
 
Vypracovala: Bc.Ivona Poláčková   
                                                                                                      Ing.Marián Haluza 

    starosta obce 
 
 
V Lúke  dňa 6.6.2019 
 
 
13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za           
rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu           

vo výške 25 111,26 eur. 
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