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Záverečný účet obce za rok 2018
61.RozRočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podla 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.
Hospodárenie

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový

a kapitálový rozpočet ako schodkový.

obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom

dňa 13.12.2017 uznesením č.28/7 /2017.

Rozpočet bol zmenený štyri krát:
prvá zmena

schválená dňa 08.03.2018

uznesením Č. 30/2/2018

druhá zmena schválená dňa 20.06.2018 uznesením Č. 32/4/2018
tretia zmena schválená dňa 19.10.2018 uznesením č. 34/6/2018
štvrtá zmena schválená dňa 07.12.2018 uznesením Č. 1/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

192757

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
314'087

183517

251 797

Schválený rozpočet

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

O

40000

Finančné príjmy

9240

Výdavky celkom

192757

281912

22 290

171017

206448

9240

62114

12500

13 350

z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočtové hospodárenie obce

32175

O

Prebytok po vylúčení FO

23235

3260

~-

~. Rozbor plnenia Rríjmov za rok 201~
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

314087

290864,32

92,6

Z rozpočtovaných

predstavuje

celkových

príjmov

314 087 EUR bol skutočný

príjem

k 31.12.2018

v sume 290864,32

EUR, čo

92,6 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

251797

250022,58

99,3

Z rozpočtovaných
bežných príjmov
predstavuje 99,3 % plnenie.

251 797 EUR bol skutočný

príjem

k 31.12.2018

v sume 250022,58

EUR, čo

3

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

190927

189964,19

99,5

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej
finančnej čiastky v sume 176 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané
finančné prostriedky zo ŠR v sume 175 399,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 %.
Daň z nehnuteľností

7 727 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7426,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,1
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 717,27 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 709,71 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných
7426,98 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 19,88 EUR. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 65,09 EUR.

Z rozpočtovaných

Daň za psa 658,40 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6479,33 EUR

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

19920

19884,89

99,8

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných
19 920 EUR bol skutočný

príjem

k 31.12.2018 v sume 19884,89 EUR, čo je 99,8 % plnenie.

príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1175,60 EUR, príjem z prenajatých
1 706,50 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17002,79 EUR.

Uvedený

Administratívne
Administratívne

/

v sume

poplatky a iné poplatky a platby
poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných

c)

pozemkov

1020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1018,50 EUR, čo je 99,9 % plnenie.

iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

14430

14064,18

97,5

Z rozpočtovaných

iných nedaňových

príjmov

14 430 EUR, bol skutočný

príjem

vo výške 14064,18 EUR, čo

predstavuje 97,S % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované

príjmy z vratiek.

d) prijaté granty a transfery
z rozpočtovaných
% plnenie.

grantov a transferov

Poskytovater dotácie
MVSR
MF SR
MVSR
DPO SR
MVSR
MVSR
ŠR
ŠR a ESF
Granty a transfery

25 500 EUR bol skutočný príjem vo výške 25 090,82 EUR, čo predstavuje

Suma v EUR

225,00
13 000,00
526,86
1400,00
210,54
21,20
1940,64
7766,58

98,4

Účel
Vzdeláv. a prípr. predškol. zariad.

Obnova tech. vybav. kuchyne KD
Voľby do samospráv. org. 2018
BT na výbavu DPO Olšovany
REGOB
Register adries
Osobitný príjemca (ÚPSVR)
Refundácie UPSVR-aktiv.trhu práce

boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

40000

40000

100

Z rozpočtovaných
predstavuje

kapitálových

príjmov

40 000 EUR bol skutočný

príjem

k 31.12.2018

v sume 40 000 EUR, čo

100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných

40000,00

EUR bol skutočný

príjem k 31.12.2018

v sume 40000,00

EUR, čo predstavuje

100 %

plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovater dotácie

SumavEUR

Účel

MVSR

30000,00

Rekonštrukcia a modernizácia

MF SR

10000,00

Rekonštrukcia priestorov

HZ

KD

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnost k 31.12.2018

% plnenia

22 290

841,74

3,8

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácii 22 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 841,74 EUR,
čo predstavuje 3,8 % plnenie.

Schválený rozpočet na rok 2018

Skutočnost k 31.12.2018

% čerpania

256216,67

90,9

po poslednej zmene
281912
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 281912
predstavuje 90,9 % čerpanie.

EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2018 v sume 256 216,67 EUR, čo

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok 2018

Skutočnost k 31.12.2018

% čerpania

195192,12

94,5

po poslednej zmene
206448

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 206 448 EUR bolo skutočne čerpané
predstavuje 94,5 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých

rozpočtových

k 31.12.2018 v sume 195 192,12 EUR, čo

položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 82 630 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 81103,25 EUR, čo je 98,2 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovatel'skej služby, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov materskej školy bez právnej subjektivity.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 29 852 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018

v sume 29048,91

EUR, čo je 97,3 %

čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov
76871 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 70272,65

EUR, čo je 91,4 % 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

výdavkov

12895

EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6875,49

EUR, čo predstavuje

53,3 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných

v sume 3813,64

výdavkov 3 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018

EUR, čo predstavuje

95,8 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
% čerpania

Skutočnosť k 31.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

47794,45

62114
Z rozpočtovaných
čo predstavuje

kapitálových

76,9

výdavkov 62 114 EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2018 v sume 47794,45

EUR,

76,9 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového
a) Čerpanie finančných prostriedkov
sume 44280,25

EUR, na ktorý

rozpočtu patrí:
na projekt"
Rekonštrukcia
bol použitý

transfer

a modernizácia

vo výške 30000

hasičskej

EUR, pričom

zbrojnice

II

v celkovej

spolufinancovanie

obce

k 31.12.2018 bolo v sume 14 280,25 EUR.
b) Čerpanie finančných prostriedkov obce na kapitálové výdavky k 31.12.2018 na obstaranie
a realizáciu autobusových zastávok v obci v sume 3514,00 EUR..
Z rozpočtovaných

62114 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 47 794,45 EUR,

čo predstavuje 76,9 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

13 350

13 230,10

Z rozpočtovaných
výdavkových finančných operacu
13 230,10 EUR, čo predstavuje 99,1 % čerpanie.

% čerpania
99,1

13 350 EUR bolo skutočne

čerpané

k 31.12.2018

v sume

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 500 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2018 v sume 12412,04

EUR, čo predstavuje

99,1 %.

6

fl., ľr~byjok/schodok rozp-očtového hosQodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

250022,58

z toho:

250022,58

bežné príjmy obce

0,00

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

195192,12

z toho:

195192,12

bežné výdavky obce
bežné výdavky

0,00

RO

Bežný rozpočet

54830,46

Kapitálové

40000,00

z toho:

príjmy spolu

kapitálové
kapitálové

Kapitálové
z toho:

40000,00

príjmy obce

0,00

príjmy RO

47794,45

výdavky spolu

kapitálové

47794,45

výdavky obce

kapitálové

výdavky

0,00

RO

-

Kapitálový rozpočet

+47036,01

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava

7794,45

-

schodku

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

10000,00
37036,01
841,74

Príjmové finančné operácie

13230,10

Výdavkové finančné operácie

-

Rozdiel finančných operácií

12380,36

PRíJMY SPOLU

290864,3

VÝDAVKY SPOLU

256216,6

Hospodárenie obce

34 647,6~

Vylúčenie z prebytku

10000,Oe

Upravené hospodárenie obce

24647,6[

Inventúra

bankových

SU

účtov (EUR):

EUR

221 = 104424,16 - 92 ,68 (ŠJ) = 104331,48
211 =
696,20 - 22,38 (ŠJ) =
673,82
Spolu:
105005,30
RF
- 50 116,61
Zábezpeka NB (479)
- 9495,86
Fond opráv (325)
- 10234,19
SF (472)
534,67
34623,97
Nevyčepaná dotácia MF SR -10 000,00
Spolu:
24623,97
Prebytok rozpočtu v sume 34623,97 EUR zistený podl'a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových
pravidlách územnej
predpisov, upravený o nevyčerpané
navrhujeme použiť na:

samosprávy
prostriedky

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zo ŠR a podl'a osobitných predpisov v sume 10000,00 EUR

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie

zostatku finančných operácií

24623,97 EUR
10 000,00 EUR
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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:
a)

nevyčerpa né prostriedky

b)

rozpočtovom roku v sume 10000,00 EUR, a to na :
Rekonštrukciu priestorov obecného úradu a kultúrneho domu v sume 10 000,00 EUR
nevyčerpa né prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
č.245/2008

c)

d)

e)

výdavky

poskytnuté

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

115,06 EUR,
nevyčerpané prostriedky
č.443/2010

zo ŠR účelovo určené na kapitálové

z fondu

prevádzky,

údržby

a opráv

v predchádzajúcom

§140-141

niektorých

podľa ustanovenia

zákona

zákonov v sume

§ 18 ods.3

zákona

Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 10 234,19 EUR,

nevyčerpa né prostriedky

z fondu

rozvoja

bývania

a nebytových

priestorov v z.n.p. v sume 9 495,86 EUR,

nevyčerpané

prostriedky

zo sociálneho

fondu

podľa

zákona

č.182/1993

podľa zákona č.152/1994

Z.z. o vlastníctve

Z.z. o sociálnom

bytov

fonde v sume

534,67 EUR,
Na základe uvedených skutočností

navrhujeme

tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 24 623,97

EUR.

oužitie F1eňažných fondov a iných fondo~
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

§ 15 zákona č.583/2004

Z.z. v z.n.p .. O použití rezervného

fondu

SumavEUR

Fond rezervný
ZS k 1.1.2018

35037,35

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

15146,89

rozpočtový rok

-

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

67,63

(prevod kredit. úroku roku 2016)

O
O

- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
- uznesenie c.
zo dňa ......... obstaranie
v

..........

O
O

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

50116,61

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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel -

Suma v EUR
43,80
903,62

%

- ostatné prírastky
Úbytky

O

- závodné stravovanie

412,75

- regeneráciu PS, dopravu

O

- dopravné

O

O

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

534,67

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia
fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje
fondu prevádzky, údržby a opráv.

obecné zastupiteľstvo

§ 18 zákona č.443/2010
v súlade s vnútorným

Z.z. v z.n.p .. o použití
predpisom

na použitie
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Suma v EUR

Fond prevádzky, údržby a opráv

7231,43

ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého

0,5 % nákladov na obstaranie
Úbytky

3002,76

nájomného vo výške
nájomného

bytu

°

- použitie fondu:

- na opravu ....
- na opravu ....
10

KZ k 31.12.2018

16. Bilancia aktíva Rasívk 31.12.2018
A KT

tv

234,19

-

A

zs

Názov

k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

1270912,73

1270912,73

z toho:
Dlhodobý nehmotný

majetok

°

Dlhodobý hmotný majetok

1173 367,32
97545,41

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

67306,05

O
1173719,19
97545,41
112565,24

z toho:
Zásoby

35,54

Zúčtovanie medzi subjektami VS

°
°

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

338,86

Finančné účty

°
°

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

O
O
410,07
105141,36

66931,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

7013,81

1,11

°
°

434,07

PAS íVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2018 v EUR

.1338219,89
516628,78

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
516628,78

Výsledok hospodárenia

1384263,91
545733,02

°
°
°

545733,02

°
°
°

Záväzky
409058,46

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami

Dlhodobé

413 117,83
O

záväzky

Krátkodobé záväzky

VS

0,00
389453,22

361275,34

19305,24

41242,49

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

O
10000,00

412532,65

°

425413,06

°
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Stav záväzkov k 31.12.2018
ztoho po lehote
splatnosti

z toho v lehote
splatnosti

Záväzkycelkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzku
Druh záväzkov voči:

-

dodávateľom

2092,05

2092,05

zamestnancom

6697,71

6697,71

poisťovniam

4727,23

4727,23

-

daňovému

-

štátnemu rozpočtu

-

štátnym fondom

úradu

1150,57

1150,57

O
O
O

O
O
O

bankám
ostatné záväzky

26459,87
41242,49

26574,93
41242,49

Záväzky spolu k 31.12.2018

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Výška
poskytnutého
úveru

Účel
Výstavba

ŠFRB

420390,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Ročnásplátka
istiny
za rok 2018
12412,04

3813,64

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

367391,57

31.12.2045

nájomných bytov

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.
2045, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

8. Prehlad O poskytnutých dotáciách právnickým osobám a Nzickym osobám podnikaterom odra § 7 ods. 4 zákona ·č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla v súlade so VZN č. 3/2007 o dotáciách finančné
obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych
Žiadater dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na .....

prostriedky

Suma poskytnutých
uviesť

finančných
prostriedkov

-1-

rozvoj, ochranu

cirkev

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Oprava kostola - reformovaná

na tvorbu,

hodnôt.

1000,00

1000,00

Rozdiel

(stí. - stf.3 )

-4-

O

Činnosť organizácií v obci

-

Jednota dôchodcov Slovenska

100,00

100,00

-

Miestna organizácia ČK

100,00

-

Miestna organizácia únie žien Slovenska

100,00
100,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované

,

všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté

100,00

O
O
O

v súlade so VZN č. 3/2007 o dotáciách.

-

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

--------~----------~-----------------------~~

a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
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 oči
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.
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovater

Účelové určenie grantu, transferu uviesť:
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-2-

-1-

Suma
poskytnutých

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stf.3 - stf.4 )

-4-

- 3-

-5-

MVSR

BT - Vzdeláv. a prípr. predškol. zariad.

225,00

225,00

MF SR

BT - Obnova tech. vybav. kuchyne KD

13 000,00

13 000,00

MVSR

BT - Vol'by do samospráv. org. 2018

DPO SR

BT- na výbavu DPO Olšovany

MVSR

BT - REGOB

MVSR

BT - Register adries

ŠR

BT - Osobitný príjemca (ÚPSVR)

ŠR a ESF

BT - Refundácie UPSVR-aktiv.trhu práce

MVSR

KT - Rekonštrukcia a modernizácia

MF SR

KT - Rekonštrukcia priestorov

526,86

526,86

1940,64

O
O
O
O

7766,58

7766,58

O

30000,00

30000,00

1400,00

1400,00

210,54

210,54

21,20

21,20

1940,64
HZ

KD

°
°
°

10000,00

°

10000

°

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Záverečný účet obce za r. 2018
a)
Obecné zastupiteľstvo
b)

prerokovalo "Záverečný účet obce za r. 2018"

OZ berie na vedomie stanovisko HK k "Záverečnému
c)

účtu obce za rok 2018" - písomný dokument

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018: názor audítora - účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Olšovany k 31.12.2018
d)
OZ schvaľuje prebytok rozpočtového
47036,45 

hospodárenia

obce za rok 2018

e)
OZ schvaľuje odvod do rezervného fondu obce prebytok rozpočtového hospodárenia po usporiadaní nedočerpaných
dotácií a zostatku príjmových finančných operácií a po vykonaní inventúry bankových účtov a pokladnice
sumu 24623,97 €
f)
OZ nevyhodnocuje program obce z dôvodu, že rozpočet nebol schval'ovaný v programovej
o rozpočtových pravidlách

štruktúre v zmysle zákona

g)
OZ schvaľuje rozpočtové hospodárenie

obce bez výhrad
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