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Záverečný účet Obce Dubovany za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 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.
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 11.12.2017 uznesením č.
34/XII/2017 na riadnom zasadnutí. Bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 43/XII/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €

694 635

Rozpočet
po zmenách
868 405

514 735
160 000
15 000
4 900
694 635

563 615
183 000
116 890
4 900
834 067

220 460
185 000
127 300
161 875

291 927
268 025
111 320
162 795

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
863 505

Skutočnosť k 31.12.2018
861 004,53

% plnenia
99,71

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
422 613

Skutočnosť k 31.12.2018
421 083,70

% plnenia
99,64

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 310 900,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 310 722,85 €, čo predstavuje plnenie na
99,94 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 48 350,-. € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 48 064,95 €, čo je
99,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 293,049 €, dane zo stavieb boli
v sume 7771,91 € a dane z bytov v sume 0 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky:
a) na dani z pozemkov v sume 300,99 €
b) daň zo stavieb v sume 18,05 €
c) daň za psa 5,- €
d) daň za ubytovanie 954,- €
e) daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
f) daň za predajné automaty 0 €
g) poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €
h) poplatok z reklamy 0 €.
i) poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45,- €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
52 580

Skutočnosť k 31.12.2018
52 126,40

% plnenia
99,13

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 32 410,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 304,83 €, čo je
99,68 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume
31,80 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – nájomné byty, spoloč.
miestnosť v sume 32 273,03 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 2 640,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2640,50 €, čo je 100 %
plnenie.
Iné poplatky – za vyhlásenie v MR, DS, vodné, stočné, hrobové miesto, stravné, pokuty
Z rozpočtovaných 15 560,- € bol skutočný príjem v sume 15 376,86 €, čo je 98,82 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy – príjmy z dobropisov, výťažkov lotérií, úroky: z rozpočtovaných
1970,- € bol skutočný príjem vo výške 1864,21 €, čo je 94,63 %.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Piešťany
Okresný úrad-školstvo
Okresný úrad Piešťany
MDV a RR Bratislava
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Suma v €
337,59
526,86
82 628,95,20
1135,53
44,19
95,27
26,00

Účel
Register obyvateľov
Voľby
Školstvo - ZŠ
Životné prostredie *
Stavebný poriadok *
Miestne komunikácie *
Civilná ochrana
Register adries

9.
10.
11.

Úrad práce SVaR Piešťany
Úrad práce SVaR Piešťany
Ministerstvo financií SR

94,72
4665,77
8000,-

Rodinné prídavky
Podpora a rozvoj zamestnanosti
Výstavba fitnes zóny

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
 - finančné prostriedky boli priamo poukázané na SÚS Trebatice.
3) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
183 000

Skutočnosť k 31.12.2018
182 475,40

% plnenia
99,71

a) Príjem z predaja majetku - pozemkov a budovy :
Obec odpredala v r. 2018 pozemky na individuálnu bytovú výstavbu.
b) Mimorozpočtové prostriedky – granty – obec dostala účelovú dotáciu vo výške
8000,- € na vybudovanie fitnes zóny.
4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
116 890

Skutočnosť k 31.12.2018
116 884,82

% plnenia
99,99

Obec v rámci finančných operácií prijala fin. prostriedky vo výške 111 250,- € z ostatných
fondov obce. /predpokladaný zostatok fin. prostriedkov z bež. účtov obce a z rezervného
fondu/. Obec prijala fin. prostriedky vo výške 5634,56 € zo ZŠ s MŠ Dubovany. Sú to
fin.prostriedky, ktoré škola neminula v r. 2017. Tieto prostriedky škola použije v r. 2018.
5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
4 900

Skutočnosť k 31.12.2018
5 272,80

% plnenia
107,61

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s MŠ
16 379,81 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s MŠ
0,- €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
671 272

Skutočnosť k 31.12.2018
584 826,41

% plnenia
87,12

Skutočnosť k 31.12.2018
253 758,03

% plnenia
86,93

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
291 927

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Výdavky-finančná oblasť
Majetok obce- nájomné byty
Civilná ochrana
Požiarna ochrana
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj obcí- verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Cintorín
Športové služby
Knižnice
Vysielacie a vydavat. služby
Ostatné kultúrne služby
Sociálne služby
Vzdelávanie
Školstvo – z rozpočtu obce
Spolu

Rozpočet
141 314
16 815
13 465
0
910
7 040
43 965
5 500
18 315
11 400
13 027
10 000
0
400
4 471
1 495
385
3 425
291 927

Skutočnosť
137 719,37
16 659,87
10 212,26
0
493,60
6 098,81
27 864,90
4 114,38
13 891,68
9 569,04
11 521,94
8 762,63
0
0
1 854,60
1 221,77
385
3 388,18
253 758,03

% plnenia
97,46
99,07
75,84
54,24
86,63
63,38
74,81
75,85
83,94
81,75
87 63

41,48
81,72
100,0
99,68
86,93

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 66 679,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 66 650,37 €, čo je
99,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a VPP.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 940,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 24 311,70 €, čo je
97,48 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 127 125,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 93 440,43 €, čo je
73,50 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 20 810,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20 170,24 €, čo
predstavuje 96,93 % čerpanie.
- SUS Trebatice
4111,80 €

- DH Dubovanka
- OŠK Dubovany
- PZ „Mariaš“
- ZO Záhradkári
- CVČ Rakovice,Piešťany
- členské príspevky
- Obecná kanalizačná Veselé
- ZO Cyklocesta Holeška

500,- €
5000,- €
300,- €
500.- €
600,- €
2918,70 €
5239,74 €
1000,- €

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami,
Z rozpočtovaných 12 190,- € bolo skutočne splatené k 31.12.2018 v sume 12 187,49 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie – výstavba NB
Z rozpočtovaných 3500,- € bolo skutočne splatené k 31.12.2018 v sume 3409,76 €, čo
predstavuje 97,42 % čerpanie – 18 b.j. spevnené plochy
Z rozpočtovaných 400,- € bolo skutočne splatené ka 31.12.2018 v sume 395,44 €, čo
prestavuje 98,86 % čerpanie – nákup pozemkov „Cingalovec“
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
268 025

Skutočnosť k 31.12.2018
220 261,71

% plnenia
82,18

v tom :
Funkčná klasifikácie
Hospod. a environ.rozvoj
Výdavky verejnej správy
Rekreačné a šport. služby
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad.vodami
Bývanie a občian.vybavenosť
Cestná doprava
Kultúrne služby
Náboženské a iné služby
Vypracovanie projektov a štúdií
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad.vodami
Cestná doprava
Bývanie a občian.vybavenosť
Spolu

rozpočet
0
23 000
750
0
186 250
15 000
705
32 000
0
10 000
0
320
268 025

skutočnosť
0
10 293,90
750
0
175 395,19
0
704,40
31 898,22
0
900
0
320
220 261,71

% plnenia

44,76
100
94,17
99,91
99,68

9,0
100
82,18

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
b) Rekreačné a šport. služby - ihrisko
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba fitnes zóny v sume 10 293,90 €
c) Nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vypracovanie projektov na dobudovanie kanalizácie a ČOV v sume 900,- €

d) Kultúrne služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup chladničky do svadobky v sume 704,40 €
e) Bývanie a občianska vybavenosť
Inde o nasledovné investičné akcie
- Vybudovanie cesty a inžinierskych sietí na IBV „Cingalovec“ v sume 175395,19 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na IBV „Cingalovec“ v sume 320,- €
f) Náboženské služby
- vybudovanie parkoviska pri dome smútku v sume 31 898,22 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
111 320

Skutočnosť k 31.12.2018
110 806,67

% plnenia
99,54

Z rozpočtovaných 11 320,- € na splácanie istiny z prijatých úverov, bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 110 806,67, čo predstavuje 99,54 %.
Splátka istiny- parkovisko a spevnené plochy pri 18 b.j. – 21 500,- €, splátka istiny NB –
18 306,67 €, splátka istiny- Kanalizácia /Fa Dujkovi/ - 1 000,- €, splátka istiny na nákup
pozemkov IBV vo výške 70 000.- €
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola s materskou školou Dubovany
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
162 795,00

Skutočnosť k 31.12.2018
167 543,10

% plnenia
102,92

Základná škola – 82 827,29 €
Materská škola - 50 975,97 €
Školský klub detí - 9 462,74 €
Školská jedáleň - 24 277,10 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ Dubovany čerpala
bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, údržbu a poplatky.
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Dubovany
nečerpala kapitálové výdavky.

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Použitie rezervného fondu za r. 2018 vo výške 96 250,26 € bolo schválené obec.
zastupiteľstvom na kapitálové výdavky a to na výstavbu na výstavbu nového stavebného
obvodu „Cingalovec“.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

2829,70

Prírastky - z prebytku hospodárenia

93 420,56

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :

96 250,26

na výstavbu nového stavebného obvodu
IBV „Cingalovec“
- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky /

0

KZ k 31.12.2018

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

380,76

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

635,16

Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

1 015,92

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 – prevod z BU – tvorba fondu od
nájomníkov
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu plynového kotla, revízie kotlov,

Suma v EUR
NB č. 434
NB č. 239 a 240
9 373,49
4 289,08
4 603,20

3 056,06

1 379,40

1 078,80

materiál na opravy bytov
KZ k 31.12.2018

12 597,29

6 266,34

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

3 360 246

3 365 127

Neobežný majetok spolu

3 183 104

3 272 576

2 906

446

Dlhodobý hmotný majetok

2 980 593

3 072 525

Dlhodobý finančný majetok

199 605

199 605

Obežný majetok spolu

175 907

91 315

82 674

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2 085

1 319

Finančné účty

91 147

89 997

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 235

1 235

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 360 246

3 365 127

Vlastné imanie

1 311 902

1 463 692

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 311 902

1 463 692

870 484

760 563

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky

z toho :
Rezervy

660

660

4 708

2 142

Dlhodobé záväzky

677 510

659 848

Krátkodobé záväzky

13 106

15 913

Bankové úvery a výpomoci

174 500

82 000

1 177 861

1 140 872

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

6. 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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

7 812,81
4 348,93
2 902,11
755,78
0
82 000,00
658 832,48
1 108,88
757 760,99

z toho po lehote
splatnosti

7 812,81
4 348,93
2 902,11
755,78
24 000,00
18 849,32
1 108,88
59 777,83

58 000,00
639 983,16
697 983,16

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

BU
ŠFRB
ŠFRB
BU
BU

Účel

Výst.kanaliz.
Výst.bytov
Výst. bytov
Odkúp.drob.
inžin..stavieb
Nákup pozem.
na IBV

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

100 000,00
235 776,41
538 040,00
138 000,00

1000,00
7218,74
11087,93
21 500,00

6,78
6949,78
5237,71
3 409,76

80 000,00

70000,00

395,44

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

0,00
151 030,89
507 801,59
82 000,00
0,00

Rok
splatnosti

2018
2032
2056
2022
2018

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o termínovanom úvere – s Prima bankou Slovensko
pobočka Trnava na odkúpenie drobných inžinierskych stavieb k „Nájomnému bytovému
domu Dubovany č. 434 vo výške 138 000,- €, k 31.12.2018 je zostatok nesplateného úveru vo
výške 82 000,- €. Obec spláca úvery zo ŠFRB na odkúpenie nájomného bytového domu 18
b.j. a na 12 b.j. V r. 2012 si obec zobrala úver na zaplatenie časti faktúry firme AMDAT
s.r.o. Nové Mesto N/V na výstavbu kanalizácie a prípojok vo výške 100 000,- Eur,
k 31.12.2018 je zostatok nezaplateného úveru vo výške 0,- €.
V r. 2017 si obec zobrala termínovaný úver vo výške 80 000,- € na nákup pozemkov na IBV
„Cingalovec“. V roku 2017 zaplatila 10000,- € a v r. 2018 obec úver jednorazovo doplatila.
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
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2018:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
561 644,31 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
5 272,80 EUR
Spolu
566 917,11 EUR
- z toho 60 %
340 150,27 EUR
- z toho 25 %
141 729,28 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

82 000,00 EUR
658 832,48 EUR
0,- EUR
0,- EUR
740 832,48 EUR
658 832,48 EUR
82 000,00 EUR

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

8. 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. 2/2018 o dotáciách, právnickým
osobám – na bežné výdavky – na činnosť organizácie, na opravy a údržbu,
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5 000 €

5 000 €

0

DH „DUBOVANKA“ – bež.výdavky

500 €

500 €

0

PZ „MARIAŠ“ Dubovany

300 €

300 €

0

OŠK Dubovany - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

Obecnému športovému klubu Dubovany boli poskytnuté finan. prostriedky na prevádzku
a činnosť organizácie, DH „DUBOVANKA“ boli poskytnuté fin. prostriedky na opravu

hudobných nástrojov, PZ „MARIAŠ“ Dubovany boli poskytnuté prostriedky na činnosť
poľovníckeho združenia.
K 31.12.2018 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018
o dotáciách.

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

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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

ZŠ s MŠ Dubovany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

170 658,86

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

167 543,10

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3 115,76

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

OkU TT
OkU PN
OkU PN
OkU PN
OkU TT
OkU PN

MŠ 5 ročné deti
Voľby do NR SR
Civilná ochrana
Životné prostredie
ZŠ
Na register obyvateľov

OkU PN
MDV a RR
MVD a RR
UPSVaR
UPSVaR
Minist.financií

Na register adries
Miestne komunikácie
Stavebný poriadok
Rodinné prídavky
Verejnoprospevné práce
Fitnes zóna

c)

2366,00
526,86
95,27
95,20
82 628,00
337,59

2366,00
526,86
95,27
95,20
80 485,62
337,59

26,00
44,19
1135,53
94,72
4665,77
8000,00

26,00
44,19
1135,53
94,72
4665,77
8000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Rakovice
Obec Trebatice
Mesto Piešťany
e)

2142,38

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

180,00
4111,80
420,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

180,00
4114,76
420,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2,96

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

11.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
Rozpočet po
zmenách 2018
v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2018
v €

868 405

866 277,33

563 615
183 000
116 890
4 900
834 067

561 644,31
182 475,40
116 884,82
5 272,80
752 369,51

291 927
268 025
111 320
162 795

253 758,03
220 261,71
110 806,67
167 543,10

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
566 917,11
561 644,31
5 272,80

421 301,13
253 758,03
167 543,10

+ 145 615,98
182 475,40
182 475,40
0

220 261,71
220 261,71
0

- 37 786,31
+ 107 829,67
7 343,44
+100 486,23

Príjmy z finančných operácií

116 884,82

Výdavky z finančných operácií

110 806,67

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

+ 6 078,15
866 277,33
752 369,51

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

113 907,82
7 343,44
106 564,38

Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 107 829,67 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 7 343,44 € navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

100 486,23 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 6 078,15 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

6 078,15 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 bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 142,38 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 142,38 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume .......... EUR
- ............
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,- EUR, a to na :
- výstavba fitnes zóny v sume .......... EUR
- ...........
c) 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 5 201,06 EUR
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od ............................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 0,- EUR
e) nevyčerpané (nepoužité) návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa
ustanovenia § 15 ods.1 písm.c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 0,- EUR
f) 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 0,- EUR,
g) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) v sume 0,- EUR,

h) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 0,- EUR,
i) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 0,- EUR,
j) .....
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 tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
106 564,38 EUR.

Výsledok hospodárenia v účtovníctve:
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č. MF/25814/2006-74 ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej
triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2018 takúto výšku výsledku
hospodárenia:
Výnosy za rok 2018
Náklady za rok 2018

695 997,09 €
544 201,34 €
_____________
Výsledok hospodárenia za rok 2018
151 795,75 €
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

5,59 €
151 790,16 €

Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2018 vo výške 151 790,16 €
budú účtovne usporiadané na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

Miroslav Michalčík
Starosta obce Dubovany

12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 106 564,38 €, zisteného 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, na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 106 564,38 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.

