Záverečný účet obce Malá nad Hronom
za rok 2018
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Záverečný účet Obce Malá nad Hronom za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec za rok 2018 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017
uznesením č. 136
Úprava rozpočtu bola schválená
- dňa 19.03.2018 čís. uznesenia 144
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom

159872,00
159872,00

Hospodárenie obce - prebytok

0

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

141032
136518
4514

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

9940
20054
-10114

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin.operácií

8900
3300
5600
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1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
159 872,00

Skutočnosť k 31.12.2018
155 106,36

% plnenia
97,01

1) Bežné príjmy - daňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2018
141 032

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia
136 270,72
96,62

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 103285 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 103284,28 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16495,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 13914,23 €,
čo je 84,35% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11477,33 dane zo
stavieb boli vo výške 2 436,90 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 2 314,60 Eur
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 318 € skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 317,96 € čo je 99,98 %
plnenie.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 128,44 Eur.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 159- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 158,31 €, čo je
99,56 % plnenie.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5221 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 128,27 €,
čo je 79,07 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 633,62 Eur €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2018
6123,9

Skutočnosť k 31.12.2018
5038,38
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% plnenia
82,27

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 125 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 59,50 €, čo je
47,60% plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky
Z rozpočtovaných2846,90 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2830,10 €, čo je
99,40 % plnenie.
c) Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0 €..
e) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
Z vkladov
Z rozpočtovaných25,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 25,00 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v €:
Rozpočet na rok 2018
141032

Skutočnosť k 31.12.2018
136270,72

% plnenia
96,62

Vrátky
z rozpočtovaných2735,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2734,93 €, čo je
100 % plnenie.
Z iných
z rozpočtovaných 33,10 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 33,11 €, čo je 100,00 %
plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery v €:
P.č. Poskytovateľ
1.
MV SR

Suma v €
146,65

2.
3.
4.

MV SR ŠR
MV SR
NSK

433,36
824
1 000

5.

NSK

700

Minist. Financii SR

9900

6.

spolu

13004,01
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Účel
Register obyvateľov a
adries
Voľby
MŠ
Dotácia na podporu
športu
Dotácia na podporu
kultúry
Vybudovanie
prístrešku pred DS a
rekonštrukcia
oplotenie cintorína

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2018
9900

Skutočnosť k 31.12.2018
9900

% plnenia
100

5)Príjmové finančné operácie v €
Rozpočet na rok 2018
8900

Skutočnosť k 31.12.2018
8900

% plnenia
100

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Z rozpočtovaných 8 900 € bol skutočný prevod k 31.12.2018 vo výške 8 900 € , čo je
100,00 % plnenie.

3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
159872

Skutočnosť k 31.12.2018
148276,87

% plnenia
92,74

1) Bežné výdavky v €:
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

136 518
v tom:
Funkčná klasifikácia

134537,25

Rozpočet

98,54

Skutočnosť

v€
% plnenia

Všeobecne verejné služby
0111,0112,0160,0170
Verejný poriadok a bezp.
0320
Ochrana ŽP 0510 0560

101836

101439,83

99,61

0

0

0

8728

8513,02

97,53

Bývanie a obč.vybavenosť
0610 0630 0640
Rekreácia, kult. a nábož.
0810 08203 0840
Sociálne zabezpečenie
1020 10701
Ekonomická oblasť 0412
0451 0473
Obrana 0220

7740

7697,4

99,44

17430

7373,1

42,3

727

697,39

95,92

0

0

0

0

0

0

23411

22556,13

96,34

Predškolská výchova 0911
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a)Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 57177 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 57040,86 €
čo je 99,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a pracovníci
zamestnaných na dohodu.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných18668 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 18633,86 €
čo je 99,89 % čerpanie. Patria sem poistné a príspevky do zdravotných poisťovní UNION,
VšZP, Dôvera a do SP za zamestnávateľa z miezd pracovníkov OcÚ, MŠ a pracovníci na
dohodu
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 57461 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 55722,49 €,
čo je 96,97 % čerpanie. Ide o prevádzkove výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 012 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1 967,03 €,
čo predstavuje 97,76 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1 173,01 €,
čo predstavuje 97,75 % čerpanie.
2) Výdavkové finančné operácie:
v celých € /splátka úveru/
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
3300

% plnenia

3585,72

108,66

a) Zostatok dlhodobého úveru k 31.12.2018 činní vo výške 40 937,52 €.

4.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2018

1887,99

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %

474,36

Úbytky - stravné lístky

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2018

2362,35
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Finančné prostriedky fondu opráv sú vedené na spoločnom účte BÚ obce.

5.Finančné usporiadanie vzťahov voči
A. Obec v roku 2018 poskytla transfery, právnickým osobám a fyzickým osobám.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
roku 2018

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Jednotlivcom - rodičia detí,
ktoré navštevujú MŠ – školné

155,10 €

Dôchodcovia-bežné výdavky

471,26

155,10 €
471,26 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky transfery.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
Názov
Neobežný majetok spolu +
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu +
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskyt.návr.fin.výpomoci dlh.
Poskyt.návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie +
SPOLU

AKT Í VA
ZS k 1.1.2018
579 566,40
0
507 477,03
72 089,37
13 898,82
0
4823,2
9075,62
0
0
0
0
593 465,22
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KZ k 31.12.2018
572 800,31

504 030,63
68 769,68
16 815,36

6138,27
10677,09
0
0
0
0
589 615,67

PA S Í V A
Názov

v €
ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie +
438 154,04
220370,58

438 286,05
216059,59

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy účtovnej jednotky

0

0

1386,26

-4310,93

86694,24

88177,4

Dlhodobé záväzky-soc.fond

1887,99

2362,35

Krátkodobé záväzky

31383,11

34977,53

Zúčt.medzi subjekt.verejnej správy

8900

9900

Bankové úvery a ostatné príj.výp.

44523,24

40937,52

Prechodné účty pasív

0

0

Rezervy-účelovo fin.rezerva
a krátkodobé rezervy
Časové rozlíšenie +

0

0

131089,22

134049,06

SPOLU

655937,5

660512,51

Výsledok hospodárenia
Z toho:

Výsledok hospodárenia bež.úč.obd.
Záväzky +
Z toho:

8.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

40 937,52 €.

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere 53000,00 € Úver je rozdelený nasledovne:
– úver splatnosťou 01.07.2030 vo výške
40 937,52 €.
dlhodobý s dobou splatnosti do r.2030, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
tiež mesačné.
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P.č. Výška prijatého
úveru

1.

Výška
úroku
v%

53 000 €

Výška
Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť
úroku
31.12.2018
v€
v roku
2018
1173,01
40 937,52 €. r.2030

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
1.Skutočné plnenie rozpočtu 2018 – výkaz FIN 1 – 12
Príjmy v €
Výdavky v €
bežné
136 270,72
134 537,25
kapitálové

9 935,64

finančné operácie
SPOLU:
Hospodársky výsledok:

10 153,90

8 900,155 106,36
6 829,49 Eur

3 585,72
148 276,87

3.Hospodársky výsledok z aktuálneho (nákladového) účtovníctva 2018
Výkaz Úč ROPO SFOV 2-01
výnosy:
143 561,59 €
náklady:
147 872,52 €
SPOLU:
- 4 310,93 €
Hospodársky výsledok: - 4 310,93 €

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 2018:
Hospodársky výsledok obce Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na VII. zasadnutí dňa
23.05.2019 a v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. § 16 ods.8, písm. a.b., v znení neskorších
predpisov a zmien vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce „bez výhrad“.
Hospodársky výsledok č.1 =
Hospodársky výsledok č.3 =

6 829,49 € a
- 4310,93 € berie na vedomie.

Vypracovala: Helena Szőcsová
Vyvesené: 07.05.2019
Zvesené : 24.05.2019
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