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Záverečný účet obce 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 prebytkový. 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 23.3.2018 uznesením č.145/2018.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená starostom obce dňa 31.3.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
- druhá zmena schválená starostom obce dňa 30.6.2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
- tretia zmena schválená starostom obce dňa 30.9.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018
- štvrtá zmena schválená starostom obce dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

292 743,41

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
340 555,21

277 743,41
0,00
15 000,00
291 302,41

288 497,21
37 050,00
15 008,00
307 667,42

222 762,41
42 500,00
26 040,00
1 441,00

229 189,42
52430,00
26 048,00
32 887,79
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
340 555,21

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

334 569,54

98,24

Z rozpočtovaných celkových príjmov 340 555,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
334 569,54 EUR, čo predstavuje 98,24 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
288 497,21

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

297 511,54

103,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 288 497,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
297 511,54 EUR, čo predstavuje 103,12 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
219 024,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

227 363,10

103,81

Významnú časť daňových príjmov obce tvorí výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve (podielové dane), daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad a daň za jadrové
zariadenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
52 989,71

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

53 664,94

101,27

Významnú časť nedaňových príjmov obce tvoria príjmy z prenájmu bytov v bytovom dome,
prenájom kultúrneho domu, príjmy správnych poplatkov z matričnej agendy, poplatky za
osvedčovanie a príjmy za služby súvisiace s prenájmom bytov.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 483,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 483,50
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
organizačný
Úrad NSK
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Obvodný úrad životného prostredia
Nitra
Ministerstvo dopravy, výstavby

Suma v EUR
1 152,00
526,86

Účel
Na výchovu a vzdelávanie MŠ
Voľby

1 000,00
4 466,45
231,99
459,60
67,06

Kultúra – Dni obce
Matrika
Evidencia obyvateľov
Register adries
Ochrana prírody, vôd, ovzdušia

810,70

SOcÚ stavebný
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a regionál.rozvoja
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nadácia PONTIS
PLANTEX
DPO SR

284,00
3 455,36
609,77
2 000,00
19,71
1 400,00

Osobitný príjemca rod.prídavkov
§ 50j z ESF
§ 50j zo ŠR
Svietidlá v MŠ
Školské ovocie
Materiálne vybavenie pre DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
37 050,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

37 050,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 37 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 37 050,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
30 000,00
7 050,00

Účel
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Rekonštrukcia
prírodného
amfiteátra

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
15 008,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8,00

0,05

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 008,00EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 8,00 EUR, čo predstavuje 0,05 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
307 667,42

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

257 186,26

83,59

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 307 667,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 257 186,26 EUR, čo predstavuje 83,59 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
229 189,42

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

206 307,86

90,02
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 229 189,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 206 307,86 EUR, čo predstavuje 90,02 % čerpanie.
Rozbor bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Schválený
rozpočet na rok
Funkčná klasifikácia
2018 po
poslednej
zmene
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
92 034,85
01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti
7 278,00
01.3.3 – Iné všeobecné služby (matrika)
4 792,45
01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde
526,86
neklasifikované
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
2 750,00
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť
4 546,15
04.5.1 – Cestná doprava
5 072,61
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
12 239,00
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami
3 722,00
06.1.0 – Rozvoj bývania
14 307,00
06.2.0 – Rozvoj obcí
150,00
06.4.0 – Verejné osvetlenie
4 155,00
08.1.0 – Rekreačné a športové služby
5 090,00
08.2.0 – Kultúrne služby (knižnica + KD)
11 814,00
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
437,00
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
595,00
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou
43 367,00
starostlivosťou (MŠ)
09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa
30,00
úrovne
09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci
14 680,00
predprimárneho vzdelávania (ŠJ)
10.2.0 – Staroba
760,00
10.4.0 – Rodina a deti
834,00
10.9.0
–
Sociálne
zabezpečenie
inde
8,50
neklasifikované

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
čerpania

80 487,93
6 746,02
4 791,80
526,86

87,45
92,69
99,99
100

2 220,28
4 546,15
716,76
12 237,24
3 721,65
14 282,63
38,25
4 136,26
5 053,35
11 327,50
413,26
339,31
39 130,57

80,74
100
14,13
99,99
99,99
99,83
25,50
99,55
99,28
95,88
94,57
57,03
90,23

30,00

100

13 984,51

95,26

735,00
834,00
8,50

96,71
100
100

Významnú časť bežných výdavkov tvoria mzdy, zdravotné a sociálne odvody, splátky úrokov
z úverov a výdavky na likvidáciu odpadov a odpadových vôd.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
52 430,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

24 925,41

47,54

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 52 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 24 925,41 EUR, čo predstavuje 47,54 % čerpanie.
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Rozbor kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Schválený
rozpočet na rok
Funkčná klasifikácia
2018 po
poslednej
zmene
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi (prístavba
15 000,00
požiarnej zbrojnice – vlastné zdroje)
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami
11 000,00
(kanalizácia – vlastné zdroje)
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami
14 500,00
(vklad do mikroregiónu (ČOV) – vlastné zdroje)
08.2.0 – Kultúrne služby (amfiteáter – cudzie
7 050,00
zdroje)
08.2.0 – Kultúrne služby (amfiteáter – vlastné
1 380,00
zdroje)
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
3 500,00
(chodníky na cintoríne – vlastné zdroje)

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
čerpania

1 996,08

13,31

0

0

14 500,00

100

7 050,00

100

1 379,33

99,95

0

0

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
26 048,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

25 952,99

99,64

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 048,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 25 952,99 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie.
Rozbor finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie:
Schválený
rozpočet na rok
Funkčná klasifikácia
2018 po
poslednej
zmene
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány (odvod
8,00
správnych poplatkov za služby IOM)
01.7.0 – Transakcie verejného dlhu (splátky
11 040,00
úveru)
06.1.0 – Rozvoj bývania (splátky ŠFRB)
15 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
čerpania

8,00

100

11 040,00

100

14 904,99

99,37

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

297 511,54
206 307,86
+91 203,68
37 050,00
24 925,41
+12 124,59
+103 328,27
33 944,73
+69 383,54
8,00
25 952,99
-25 944,99
334 569,54
257 186,26
+77 383,28
33 944,73
43 438,55

Prebytok rozpočtu v sume 103 328,27 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 33 944,73 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
43 438,55 EUR
na vysporiadanie zostatku finančných operácií 25 944,99 EUR

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) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na prístavbu a
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
b) 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 3 935,40 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 9,33 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
43 438,55 EUR.
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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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2 718,61
31 830,48
0,00
34 549,09

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 – 1,25 %
Úbytky - regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
163,49
830,03
760,00
233,52

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 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
7 214,90
3 935,40
0,00
11 150,30
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
2 662 962,11
2 554 823,46

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 712 883,81
2 526 490,74

2 434 476,52
120 346,94
107 807,56

2 406 143,80
120 346,94
186 142,00

30,04
6 384,96
101 392,56
331,09

17,49
6 392,22
179 732,29
251,07

ZS k 1.1.2018 v EUR
2 662 962,11
612 898,21

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 712 883,81
670 257,67

612 898,21
557 812,12

670 257,67
566 864,40

485 143,80
28 513,32
44 155,00
1 492 251,78

470 117,19
33 632,21
33 115,00
1 475 728,55

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

674,68
10 620,51
4 690,88
2 367,09
30 000,00
33 115,00
469 441,76
15 954,48
566 864,40

674,68
10 620,51
4 690,88
2 367,09
30 000,00
33 115,00
469 441,76
15 954,48
566 864,40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Rekonštrukcia 94 755,00
kultúr.domu
Kúpa bytového 512 180,00
domu

Ročná
splátka
istiny
za rok
2018
11 040,00

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2018
1 105,32

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

33 115,00

2022

14 904,99

4 863,45

469 025,83

2046

Úvery sú dlhodobé, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Zostatok istiny k 31.12.2018
33 115,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
284 352,87

Suma v EUR
284 352,87

33 115,00
469 025,83
502 140,83
469 025,83
33 115,00
§ 17 ods.6 písm. a)
11,65 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR (MŠ, voľby, § 50j, RP, kultúra)
- dotácie z MF SR na opravu obradnej siene
- účelovo určené peňažné dary

Suma v EUR
284 352,87

5 227,05
6 710,16
13 500,00
200,00
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Spolu bežné príjmy obce - zníženie k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2018**
31 913,76

25 637,21
258 715,66

11 040,00
14 904,99
1 105,32
4 863,45
31 913,76

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

258 715,66

12,34 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

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 s VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce 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 ....
-1Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaje

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-24 100,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-34 100,00

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-40

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové ani príspevkové organizácie a nemá založené ani iné
právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad
Nitra, odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra, odbor
organizačný
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Obvodný úrad
životného
prostredia Nitra
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionál.rozvoja
Ministerstvo
financií SR
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Ministerstvo
vnútra

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Na výchovu a vzdelávanie MŠ –
bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31 152,00

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-4-51 152,00
0

Voľby – bežné výdavky

526,86

526,86

0

Matrika – bežné výdavky

4 466,45

4 466,45

0

Evidencia obyvateľov – bežné
výdavky
Register adries – bežné výdavky

231,99

231,99

0

459,60

459,60

0

Ochrana prírody, vôd, ovzdušia –
bežné výdavky

67,06

67,06

0

SOcÚ stavebný – bežné výdavky

810,70

810,70

0

7 050,00

7 050,00

0

284,00

284,00

0

4 065,13

4 065,13

0

30 000,00

0

30 000,00

Rekonštrukcia
amfiteátra
–
kapitálové výdavky
Osobitný príjemca rodinných
prídavkov – bežné výdavky
Zamestnávanie na § 50j – bežné
výdavky
Prístavba a rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice – kapitálové
výdavky

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

52,15
30,00

52,15
30,00

0
0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00

1 000,00

0

Jelenec (RZ pri ZŠ)
Nitra (CVČ)

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Úrad NSK (kultúra) –
bežné výdavky

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia OZ č. 15/2014 zo dňa 21.3.2014 obec nezostavuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 43 438,55 EUR.
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