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Záverečný účet Obce Malá nad Hronom za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako
vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018
uznesením č. 6
Úprava rozpočtu bola schválená
- dňa 25.03.2019 čís. uznesenia 20
- dňa 27.06.2019 čís. uznesenia 41
- dňa 12.09.2019 čís. uznesenia 46
- dňa 13.12.2019 čís. uznesenie 65
Príjmy celkom
Výdavky celkom

139 500
139 500

Hospodárenie obce - prebytok

0

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2019

1. Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom

301 061
301 061

Hospodárenie obce - prebytok
z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

0
171 074
174 880
-3 806
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Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

129987
122595
7392

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

0
3 586

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €
Rozpočet na rok 2019
301 061

Skutočnosť k 31.12.2019
290 243,89

% plnenia
96,4

- Bežné príjmy - daňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
171 074

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
162 124,01
94,76

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 122 600 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 122 561,90 €, čo predstavuje plnenie na 99,96 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 15 388,77 €,
čo je 85,49% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 12840,70 dane zo
stavieb boli vo výške 2 548,07 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 581,08 Eur
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 300 € skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 276,16 € čo je 92,05 %
plnenie.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 250- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 180 €,
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 5 974,41 €,
čo je 97,94 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 682,59 €.
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1) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
6480

Skutočnosť k 31.12.2019
3253,28

% plnenia
50,2

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 25 €, čo je
25 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Rozpočet na rok 2019
3580

Skutočnosť k 31.12.2019
3 246,58

% plnenia
90,68

c) Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 0 €..
2) Bežné príjmy – ostatné nedaňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
141032
136270,72
96,62
Vrátky
z rozpočtovaných 9 239,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 7 379,52 €, čo je
79,87 % plnenie.
Medzi né nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a z refundácie .
Obec prijala nasledovné granty a transfery v €:
P.č.
1.
2.
3.
4.
.

Poskytovateľ
MV SR
MV SR
MV SR ŠR
MV SR
NSK

6.

NSK

Suma v €
19,6
126,39
1434,96
452
727,60

500
7.

NSK

8.

ÚPSVaR

636
291,42
4187,97

spolu

Účel
Register adries
Dotácia na Regob
Voľby
MŠ
Dotácia na podporu
športu
Dotácia na podporu
kultúry
Dotácia na podporu
CR
Rodinné prídavkyFodor

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
5

4) Kapitálové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
129 987

Skutočnosť k 31.12.2019
120087

% plnenia
92,38

5)Príjmové finančné operácie v €
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

0
5743,27
a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 9 900 € bol skutočný prevod k 31.12.2019 vo výške 9 900 € , čo je
100,00 % plnenie.

3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v €
Rozpočet na rok 2019
301061

Skutočnosť k 31.12.2019
280031,76

% plnenia
92,74

1) Bežné výdavky v €:
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

174 880

159429,04

v tom:

91,16
v€

a)Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 73 828 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 67 822,65 €
čo je 91,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a pracovníci
zamestnaných na dohodu.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 22 368 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 21 872,47 €
čo je 97,78 % 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 75 784 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 67 293,35 €,
čo je 88,79 % 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.
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d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 794,10 €,
čo predstavuje 52,76 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1 066,43 €,
čo predstavuje 88,86 % čerpanie.
2.) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

122595

120602,72

% plnenia
98,37

Z rozpočtovaných kapitálnych výdavkov 122 595,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
120 602,72 Eur, čo predstavuje 98,37 %.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Projekt: „ Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ a klubovne“
Z rozpočtovaných 57 551,00 Eur bolo skutočne čerpané 57 550,34 Eur, čo predstavuje
99,99%
- Projekt: „ Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci“
Z rozpočtovaných 57 895,00 Eur bolo skutočne čerpané 57 756,00 Eur, čo predstavuje
99,75%
- Projekt: „Vybudovanie športovo- oddychovej zóny v obci“
Z rozpočtovaných 5 297,00 Eur, bolo skutočne čerpané 5 296,38,- Eur, čo predstavuje
99,98%
- Projekt: „ Vybudovanie WIFI siete v obci „
Z rozpočtovaných 1 852, 00 Eur skutočne bolo čerpané 0,00 Eur
3) Výdavkové finančné operácie:
v celých € /splátka úveru/
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3585,72
3586
99,99
a) Zostatok dlhodobého úveru k 31.12.2019 činní vo výške 37 351,80 €.
Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácii 3586,00 Eur na splácanie istiny z rijaých
úverov / prima banka/ bolo skutočné čerpanie 3 585,72 Eur, čo predstavuje 100%.

7

4.)Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy spolu

162 124,01

Z toho : bežné príjmy obce

162 124,01

Bežné výdavky spolu

159 429,04

Z toho : bežné výdavky obce

159 429,04

Bežný rozpočet

2 694,97

Kapitálové príjmy spolu

128 119,88

Z toho : kapitálové príjmy obce

128 119,88

Kapitálové výdavky spolu

120 602,72

Z toho: kapitálové výdavky obce

120 602,72

Kapitálový rozpočet

7 517,16

Prebytok/schodok bežného a

10 212,13

kapitálového rozpočtu
Úprava schodku

0

Upravený prebytok/ schodok bežného a
kapitálového rozpočtu

0

Príjmové operácie

5 743,27

Výdavkové operácie

3 585,72

Rozdiel finančných operácií

2 157,55

PRÍJMY SPOLU

295 987,16

VÝDAVKY SPOLU

283 617,48

Hospodárenie obce

12 369,68
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5.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 1.1.2019

2362,35

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %

568,87
0

Úbytky - stravné lístky
- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2019

2931,22

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 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 1.1.2019
572 800,31
0
504 030,63
68769,68
23 582,43

KZ k 31.12.2019
841 214,29

772 444,61
68 769,68
23 582,43

0
6138,27
10677,09
0
0
0
0
589 615,67
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5293,95
18288,48
0
0
0
0
864 796,72

PA S Í V A
Názov

v €
ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie +záväzky spolu
438 286,05

701 894,62

216059,59

365889,3

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy účtovnej jednotky

0

0

-4310,93

149862,82

88177,4

94889,03

Dlhodobé záväzky-soc.fond

2362,35

2931,22

Krátkodobé záväzky

Výsledok hospodárenia
Z toho:

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

34977,53

28114,59

Zúčt.medzi subjekt.verejnej správy

9900

23691,42

Transfery a ost.zuč.so subj.mimo
VS
Bankové úvery a ostatné príj.výp.

0

2800

40937,52
0

37351,8

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

0
0
134049,06

241116,29

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzkov voči:

Záväzky spolu k
31.12.2019

Z toho v lehote splatnosti

Z toho po lehote splatnosti

- dodávateľom

18 684,50

2 931,22

18 684,50

- zamestnancom

3 281,23

3 281,23

0

- poisťovniam

4 867,46

2 140,25

2 727,21

- daňovému úradu

1 281,40

559,69

721,71

- štátnemu rozpočtu

23 691,42

23 691,42

0

- bankám

37 351,80

37 351,80

0

0

0

0

2 800

2 800

0

0

0

0

2 931,22

2 931,22

0

- štátnym fondom
- zučt.medzi subj. mimo
VS
- prijaté preddavky
- zo sociálneho fondu
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- voči bankám
37 351,80 €.
- voči bankám
5 743,27 €
Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere 53000,00 € Úver je rozdelený nasledovne:
– úver splatnosťou 01.07.2030 vo výške
37 351,80 €.
dlhodobý s dobou splatnosti do r.2030, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
tiež mesačné.
Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o kontokorentnom úvere
P.č. Výška prijatého
úveru

1.
2.

Výška
úroku
v%

53 000 €

Výška
úroku
v€
v roku
2019

vo výške 5 743,27 €

Zabezpečenie úveru Zostatok k
31.12.2019

Splatnosť

37 351,80€. r.2030

1066,43

5 743,27€

5 743,27€

r.2020

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.
Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :
TEXT

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z fin. výkazu FIN1-12 k 31.12.2018

100 110,76

- skutočné bežné príjmy

100 110,76

Spolu bežné príjmy a RO k 31.12.2018

100 110,76

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019

37 351,80

- zostatok istiny z bankových úverov

37 351,80

- zostatok istiny z pôžičiek

0

- zostatok istiny z návratných finančných výpomoci

0

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

0

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

0
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- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obec nájomné byty

0

- zostatok istiny z úverov z Environmentálneho fondu

0

SPOLU celková suma dlhu obce k 31.12.2019

0

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky :

0

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

0

- z úveru z Environmentálneho fondu

0

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

0

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej
sumy dlhu obce

0

Spolu upravená celková suma dlhu k 31.12.2018

0

Skutočné bežné príjmy obce v roku 2018:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
Spolu:
- z toho 60%
- z toho 25%

100 110,76
100 110,76
60 066,45
25 027,69

Eur
Eur
Eur
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 2019 poskytla transféry právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie transféry : uviesť
- bežné výsledky na….
- kapitálové výdavky na ……
1.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
2.

Suma skutočne Rozdiel
použitých
(stĺ.2 – stĺ.3)
finančných
prostriedkov
3.
4.

- bežné výdavky- rodičom detí, ktoré
navštevujú materskú školu

100,00 Eur

100,00 Eur

0,00

- bežné výdavky – seniorom

420,00 Eur

400,00 Eur

0,00

- bežné výdavky – Rímsko-katolický
farský úrad

300,00 Eur

300,00 Eur

0,00

- bežné výdavky- členské príspevky

665,46 Eur

665,46 Eur

0,00

- bežné výdavky – spol.OÚ

308,64 Eur

308,64 Eur

0,00
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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 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 zriadeniu 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 zriadené právnické osoby RO,PO.
b)Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
P.č Poskytovateľ
.

1.
2.
3.
8.

Suma poskytnutých
finanč.prostriedkov
v€
3.
MV SR – register obyv. bežné výdavky
19,6
MV SR – register adries bežné výdavky
126,39
MV SR ŠR – voľby bežné výdavky
1434,96
ÚPSVaR rodinné prídavky
291,42

Suma
Rozdiel
skut.použ. (stĺ.3-stĺ.4)
fin.prostrie
4.
5.
19,60
0
126,39
0
1434,96
0
0
291,42

c) Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom
P.č Poskytovateľ
.

1.

2.

3.

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých
skut.použ.fin (stĺ.3-stĺ.4)
finanč.prostriedko .prostrie
vv€
4.
5.
3.

Environmentály fond- Zvýšenie
energetickej účinnosti MŠ a
klubovne“
Environmentály fond- Nákup techniky
na zlepšenie triedeného zberu
komunálneho odpadu v obci“
Slovenská agentúra ŽP- Vybudovanie
športovo- oddychovej zóny v obci“

54 672,82

54 672,82

0

54 861,26

54 861,26

0

5 000

0

5000
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d) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
1

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
2

Nitriansky
samosprávny kraj

Dolnohronské
rozvojové partnestvo

Suma skutočne
Rozdiel
použitých finančných (stĺ.2- stĺ.3)
prostriedkov
3
4

1 863,60 Eur

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
2

1 863,60 Eur

0,00

Suma skutočne
Rozdiel
použitých finančných (stĺ.2- stĺ.3)
prostriedkov
3
4

1
DRP
3 500 Eur

3 500 Eur

0,00

12. Hodnotenia plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Malá nad Hronom netvorí programový rozpočet.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2019

1.Skutočné plnenie rozpočtu 2019 – výkaz FIN 1 – 12
Príjmy v €
Výdavky v €
bežné
162 124,01
159 429,04
kapitálové
finančné operácie
SPOLU:
Hospodársky výsledok:

128 119,88

120 602,72

5 743,27
295 987,16
12 369,68 Eur

3 585,72
283 617,48
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3.Hospodársky výsledok z aktuálneho (nákladového) účtovníctva 2019
Výkaz Úč ROPO SFOV 2-01
výnosy:
313 549,74 €
náklady:
163 686,92 €
SPOLU:
149 862,82 €
Hospodársky výsledok: 149 862,82 €

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na ………….... zasadnutí dňa ……………….
a v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. § 16 ods.8, písm. a.b., v znení neskorších predpisov
a zmien
a schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 „bez výhrad“.
Hospodársky výsledok č.1 =
Hospodársky výsledok č.3 =

12 369,68 € a
149 862,82 € berie na vedomie.

Predkladá :
Ing. Rita Pásztorová, starostka obce
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