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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Želovce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2017 uznesením č
5/2017, písm. e)
Rozpočet nebol zmenený.
Rozpočet obce k 31.12.2018

1 010 702

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 010 702

980 410
27 892
0
2 400

980 410
27 892
0
2 400

1 006 713

1 006 713

490 088
57 360
7 800
451 465
3 989

490 088
57 360
7 800
451 465
3 989

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Z bežných príjmov RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 008 302,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 051 927,28

104,33

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 008 302,00 EUR bol
k 31.12.2018v sume 1 051 927,28 EUR, čo predstavuje 104,33 % plnenie.

skutočný

príjem

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
980 410,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 002 925,31

102,30

Z rozpočtovaných bežných príjmov 980 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 002 925,31, čo predstavuje 102,30 % plnenie.
a) daňové príjmy: (položka 100)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
451 862,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

495 183,20

109,59

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 392 742,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 420 236,69 EUR, čo predstavuje
plnenie na 107,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42 449,73 EUR, čo
predstavuje plnenie na 111,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 692,34 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 381,39 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 376,00
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 780,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,36 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 132 EUR, čo predstavuje
plnenie na 88,00 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
predstavuje plnenie na 10,72 % plnenie.

166,11 EUR, čo

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31 418,17 EUR, čo
predstavuje plnenie na 169,83 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy: (položka 200)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
108 625,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

86 873,77

79,97

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 648,80 a to príjem
z prenajatých pozemkov v sume 1 618,29 EUR a príjem z prenajatých budov a priestorov
6 261,64 EUR a príjem z prenajatých strojov a zariadení v sume 768,87 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 21 525 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 26 864,46 EUR, čo je
124,80 % plnenie. Správne poplatky boli vo výške 2 362 EUR. Príjem za predaj výrobkov
a služieb v sume 9 867,46 EUR, príjem za vývoz splaškových a odpadových vôd v sume 14 635
EUR a úroky z vkladov v sume 9,48 EUR.
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 367,26 EUR, čo je
136,73 % plnenie a ide o príjem z vratiek zdravotného poistenia vo výške 1 419,21 EUR.
Príjmy – poplatky a platby za stravné
Z rozpočtovaných 75 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 36 629,73 EUR čo je
65,86 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy: (položka 300)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
423 523,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

420 868,34

99,37

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 399 887,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
398 646,69 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie. Príjmy na rozpočtovú organizáciu s právnou
subjektivitou a to ZŠ s MŠ Želovce.
.
Príjmy BBS Banská Bystrica
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 600 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 000 EUR, čo
predstavuje 62,50 % plnenie, prijem dotácia na obecné oslavy obce Želovce BBS Banská
Bystrica.
Príjmy na DHZ Želovce
Z rozpočtovaných príjmov 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 000 EUR čo
predstavuje 100% plnenie.
Tieto príjmy sa použili na vybavenie DZH Želovce (hadice, prúdnice, obleky, obuv,... ).
Príjmy - Tuzemské bežné granty – sponzorské
Z rozpočtovaných príjmov 2 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 350 EUR čo
predstavuje 67,50 % plnenie.
Tieto príjmy sa použili na MDD, a obecné oslavy obce Želovce Spozori Juriky sro a SELU s.r.o.
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d) prijaté granty a transfery
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB

Suma v €
367 596,00
4 486,00
8 850,00
2 050,00

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Okresný úrad BB
ÚPSVaR Veľký Krtíš
Okresný úrad BB
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Banskobystrický samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
ÚPSVaR Veľký Krtíš
Ministerstvo financií SR

20.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
SPOLU:

2 750,00
1 838,40
2 770,35
3 000,00
27,59
40,40
2 019,92
526,86
1 000,00
231,76
418,11
52,80
1 330,00
16 871,65
20 000,00
27 489,97
446 478,16

Účel
Normatív ZŠ s MŠ
Vzdelávacie poukazy – ZŠ s MŠ
Dopravné – ZŠ s MŠ
Výchova a vzdeláv. znevýh.
prostredia
Výchova a vzdelávanie MŠ
Stravné a šk. potreby pre deti v HN
Škola v prírode
Dotácia na činnosť DHZ
Vojnové hroby
Register adries
Matrika
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Obecné oslavy
Civilná obrana
REGOB
Príspevok na učebnice
Lyžiarsky kurz
Aktivačná činnosť
Vybudovanie chodníka popri hlavnej
ceste
Sklad DHZ s prístreškom

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018po poslednej zmene
27 892,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

49 001,97

175,68

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 27 892,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 49 001,97 EUR, čo predstavuje 175,68 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2018 v sume
1 512,00 EUR .
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Granty a transfery
V rámci kapitálových transferov boli prijaté kapitálové príjmy na projekt Prístavba s prístreškom
pre DHZ vo výške 27 489,97 € a prijatý kapitálový transfer na vybudovanie chodníka vo výške
20 000 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ Želovce
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 400,00

Skutočnosť k 31.12.2018
8 997,03

% plnenia
374,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
8 997,03 EUR, čo predstavuje 374,88 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 006 713,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 031 168,59

102,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 006 713 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 031 168,59 EUR, čo predstavuje 102,74 % čerpanie.
v tom OCÚ Želovce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
555 248,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

554 874,75

99,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 555 248,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 554 874,75 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.
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v tom ZŠ s MŠ Želovce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
451 465,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

476 293,84

105,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 451 465 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 476 293,84 EUR, čo predstavuje 105,50 % čerpanie.
1. Bežné výdavky za OCÚ
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
490 088,00

Skutočnosť k 31.12.2018

488 669,93

% čerpania

99,71

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 490 088 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 488 669,93 EUR, čo predstavuje 99,71 % čerpanie.

k 31.12.2018

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 170 080 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
173 135,51 EUR, čo je 101,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ,
zástupcu starostu, kontrolórky obce, matriky, pracovníkov školskej jedálne, odmeny pracovníkov
na dohodu, odmeny poslancov, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov prijatých na
základe projektov z ÚPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56 711 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
61 315,48 EUR, čo je 108,12 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 240 697,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
235 112,49 EUR, čo je 97,68 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OCÚ, PHM - 13 406,32 EUR, servis a údržba
vozového parku a hmotného majetku – 3 140,56 EUR, energie –plyn, drevo, uhlie, vodné
a stočné, elektrická energia vrátane VO 38 072,89 EUR, materiál , čistiace potreby, kancelárske
potreby, knihy časopisy, palivá a náhradné diely pre udržiavanie zelene, pracovné a ochranné
pomôcky 23 292,76 EUR, nájomné za nájom telocvične v SOŠ Želovce 374,40 EUR a ostatné
tovary a všeobecné a špeciálne služby – licencie, štúdie, školenia, stravovanie, kultúrne podujatia
( MDD, Deň obce, Mikuláš, uvítanie, novorodencov...), deponácia odpadu, poplatky a platby pre
Spoločný stavebný úrad, ZMOS a ZMOVR, – 80 474,70 EUR , nákup potravín pre ŠJ –
45 253,03 EUR.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 22 650,00 bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 19 106,45
EUR, čo predstavuje 84,36 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
57 360,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

59 242,79

103,28
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 360 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 59 242,79 EUR, čo predstavuje 103,28 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup nákladných vozidiel
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 200 EUR –
zakúpenie nákladného auta AVIA.
b) Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 57 360,0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 57 042,79
EUR, čo predstavuje 99,45 % čerpanie.
Čerpanie súviselo s výstavbou skladu pri Hasičskej zbrojnici Želovce v sume 29 806,51EUR
a realizácia výstavby chodníka vo výške 23 572,75 EUR. Na obe tieto akcie obec dostala
dotácie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
7 800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
6 962,03

% čerpania
89,26

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 800 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 6 962,03 EUR, čo predstavuje 89,26 % čerpanie. Jednalo sa o zaplatené
úroky z úveru v Prima Banke.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ Želovce
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
451 465,00

Skutočnosť k 31.12.2018
476 293,84

% čerpania
105,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 451 465 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 sume
476 293,84 EUR, čo predstavuje 105,50 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0
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4. 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 - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodok
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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 011 922,34
1 002 925,31
8 997,03

964 963,77
488 669,93
476 293,84

46 958,57
49 001,97
49 001,97
0,00

59 242,79
59 242,79
0,00

-10 240,82
36 717,75
-13 636,04
23 081,71
0,00
6 962,03

- 6 962,03
1 060 924,31
1 031 168,59
29 755,72
-13 636,04
16 119,68

Prebytok rozpočtu v sume 23 081,71 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
23 081,71 EUR
- tvorbu peňažného fondu
0,00 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
0,00 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- 6 962,03 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- rezervného fondu
- 6 962,03 EUR
- peňažného fondu
0,00 EUR
Na základe uvedených skutočností a vylúčení účelových finančných prostriedkov navrhujeme
tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 16 119,68 EUR.
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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 - 1,00 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
509,30
1 245,62

964,82

790,10

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 544 030,30
1 459 962,52
0
1 200 612,52
259 350,00
81 550,41
2 548,86

32 266,98
46 734,57

2 517,37

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 542 364,52
1 463 619,82
0
1 204 269,82
259 350,00
77 435,42
2 990,92

25 542,17
48 902,33

1 309,28

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevysp. výsledok hospod. min. rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 544 030,30
890 868,27

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 542 364,52
879 599,14

901 567,99
-10 699,72
357 522,31

890 868,27
- 11 269,13
364 437,26

1 760,00
23 627,65
509,30
32 350,35
299 275,01
295 639,72

2 160,00
13 636,04
790,10
58 576,11
289 275,01
298 328,12
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7. 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

z toho v lehote
splatnosti

7 125,40
17 664,10
8 391,35
3 705,98

7 125,40
17 664,10
8 391,35
3 705,98

20 000,00
1 689,28
58 576,11

20 000,00
1 689,28
58 576,11

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- transfery a ostatné zúčtovanie s VS
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

0

Stav úverov k 31.12.2018
Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

prevádzkový

314 275

10 000

6 962,03

289 275,01

r. 2020

Veriteľ

Prima Banka a.s.

Rok

Obec má poskytnutý prevádzkový úver od PRIMA Banky a.s. Slovensko, stav k 31.12.2018
neuhradenej istiny je 289 275,01 EUR. Splátky úrokov sú mesačné a istina sa spláca podľa
finančných prostriedkov.
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 celková suma dlhu obce neprekročí 60%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Zostatok istiny k 31.12.2018
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

289 275,01

938 759,93

936 549,93
2 210,00
938 759,93
289 275,01

289 275,01

289 275,01
§ 17 ods.6 písm. a)

30,81

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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. 6/2009 zo dňa 12.12.2009 o dotáciách,
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 ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

TJ Želovce
Kultúrny spolok Viktória
FIT CLUB Želovce
Slov. poľ. združenie Želovce
Údolie želovských pivníc Želovce
Občianske združenie Šóš. Prameňov Želovce
Združenie dôchodcov Želovce
Jednota dôchodcov Želovce
Slov. zväz zdravotne postihn. Želovce
Rímskokatol. farský úrad Želovce
SPOLU:

-2-

7 000

300
300
300
579,28
313
1 000
9 792,28

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - obec
neprevádzkuje podnikateľskú činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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.
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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

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
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-

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-
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

BV – matrika
BV – REGOB
BV – vojnové hroby
KV – Vybudovanie chodníka
BV – register adries
BV – voľby do OSO
BV – civilná obrana

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

2 019,92
418,11
27,59
20 000
40,40
526,86
231,76

0
0
0
0
0
0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Bansk. samosprávny kraj
Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Školský
B.Bystrica
Školský
B.Bystrica

1 000,00

-4-

1 000,00

Suma skutočne použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

úrad

356 746,00

356 746,00

úrad

16 515,00

16 515,00

0
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad/
s výhradami
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje/ neschvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 16 119,68 EUR.

................................................
Štefan Rimaj
starosta obce
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