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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 1.12.2017 uznesením č.5/2017 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 18.05.2018 uznesením č. 2/2018 

- druhá zmena schválená dňa 20.07.2018 uznesením č. 3/2018 

- tretia zmena  schválená dňa 12.10.2018 uznesením č. 4/2018 

- štvrtá zmena schválená dňa 05.12.2018  uznesením č. 5/2018 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 821330,00 1061492,00 

z toho :   

Bežné príjmy 483475,00 518637,00 

Kapitálové príjmy 302468,00 507468,00 

Finančné príjmy 35387,00 35387,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 821235,00 1061397,00 

z toho :   

Bežné výdavky 477300,00 512462,00 

Kapitálové výdavky 343935,00 548935,00 

Finančné výdavky   

Výdavky RO s právnou subjekivitou   

Rozpočtové hospodárenie obce 95,00 95,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1061492,00 1025147,59 96,58 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1061492,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1025147,59 EUR, čo predstavuje  96,58 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

518637,00 522594,28 100,76 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 518637,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

522594,28 EUR, čo predstavuje  100,76 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

302100,00 313632,12 103,82 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 272400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 284416,37 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 104,41 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18951,57 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8373,80 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 10577,77 EUR 

Daň za psa  992,82 € 

Daň za uţívanie verejného priestranstva 337,50 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8933,86 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

36700,00 42431,68 115,62 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 36700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42431,68 EUR, čo je 

115,62 % plnenie. Uvedený príjem obsahuje aj príjem z prenajatých pozemkov v sume 1171,61 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11193,76 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 923,00 € 

Stočné: 3194,00 € 
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Réžijné náklady školskej jedálne: 3192,00 € 

Poplatky za mš a škd: 2194,02 € 

Stravné v šj: 12009,04 € 

Ostatné platby a poplatky ako napr. za miestny rozhlas, za knižnicu, z odv.za hazardné hry, 

príjem z obecných slávností, za kosenie, vývoz elektro odpadu a pod.: 8554,25 € 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 2441,22  

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2441,22 

EUR. Iné nedaňové príjmy boli y z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 179837,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 166770,98 

EUR, čo predstavuje 92,73 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ESF 21765,70 Refundácia nákladov TSP 

UPSVaR 27166,51 Refund. miezd §54,§50j a §52a 

MV SR 678,42 Dotácia na komunálne voľby 

MV SR 287,43 Na REGOP 

MV SR 22,80 Na register adries 

UPSVaR 670,36 Na stravu detí v HN 

UPSVaR 166,00 Na škol.potr.deti v HN zš a mš 

VÚC 1400,00 Dotácia na Hrnčiarske slávnosti 

MV SR 231,76 Dot.na činnosť skladníka CO 

Obec Sušany 920,00 Pre deti zš 720,00 a mš 200,00 

záujm. vzdelávanie 

MV SR 1400,00 Dotácia pre DHZ 

Ministerstvo školstva 107115,00 Normatív zš 

Ministerstvo školstva 1229,00 Vzdelávacie poukazy 

Ministerstvo školstva 750,00 Pre deti zo SZP zš 

UPSVaR 1644,00 Dopravné pre deti zš zo Sušian 

Ministerstvo školstva 1324,00 Dotácia pre predškolákov mš 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

507468,00 381439,93 75,17 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 507468,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 381439,93 EUR, čo predstavuje  75,17 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 240,00....EUR. 

 

 



 6 

Granty a transfery 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond 132199,43 Výstavba kanalizácie 

ul.Družstevná 

Environmentálny fond 160000,00 Zníženie energ. náročnosti budova 

mš  

MF SR 45000,00 Zníženie energ. náročnosti budova 

OU 

MN SR 30000,00 Rekonštrukcia budova požiarnej 

zbrojnice 

Úrad vlády SR 8000,00 Výstavba detského ihriska v parku 

Úrad vlády SR 6000,-- Zníženie energ. náročnosti budova 

šatní TJ 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

35387,00 121113,38 342,25 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 35387,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 121113,38 EUR, čo predstavuje  342,25 % plnenie.  

 

V roku 2018 bol prijatý prekleňovací úver na predfinancovanie projektu „ Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie v obci Hrnčiarske Zalužany“ v sume 99183,01 EUR schválený obecným 

zastupiteľstva dňa 12.10.2019 uznesením č. 4/2019 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2018 zo dňa 23.2.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 3500,00 EUR na spoluúčasť na projekte rekonštrukcia PZ. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 3487,28 EUR.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2018 zo dňa 18.5.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 20000,00 EUR na spoluúčasti na projektoch výstavba detského ihriska 

2500,00 €,kanalizácia ul. Družstevná 11000,00 € a  rekonštrukcia DS 6500,00 €. V skutočnosti 

bolo plnenie v sume 6957,87 EUR spoluúčasť na kanalizácii ul.Družstevná. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 20.7.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 12.000,00 EUR na spoluúčasť na projekte Zníženie energ.náročnosti 

budova mš. V skutočnosti bolo plnenie v sume 11485,22 EUR.. 

V roku 2018 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6451,86 EUR normatív zš 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1061397,00 1000468,30 94,26 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1061397,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 1000468,30. EUR, čo predstavuje  94,26 % čerpanie.  
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1. Beţné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

512462,00                 499842,25   97,54 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 512462,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 499842,25 EUR, čo predstavuje  97,54 % čerpanie.  

 

Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

Hlavná kategória 600: 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov a kontrolóra obce, aktivačných 

pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. Ďalej sem patri poistné 

a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako  prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, 

poplatky banke a ostatné tovary a služby. 

Beţné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 7770,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7770,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem dotácie miestnym spolkom a organizáciám. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

548935,00           500626,05                        91,20 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 548935,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 500626,05 EUR, čo predstavuje  91,20 % čerpanie.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí: Jedná sa o hlavnú kategóriu 700: 

a) Dotácia z enviromentálneho fondu na výstabu kanalizácie ul.Druţstevná + spoluúčasť 

Z rozpočtovaných  154920,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 139157,30 

EUR, čo predstavuje 89,83. % čerpanie.  

b) Dotácia z enviromentálneho fondu na Zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ + 

spoluúčasť 

Z rozpočtovaných  173300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 171485,22 

EUR, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.  

c) Dotácia z úradu vlády SR na Zníţenie energetickej náročnosti budovy OU + spoluúčasť 

Z rozpočtovaných  45000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 45000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Dotácia z MV SR na Rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice + spoluúčasť 

Z rozpočtovaných  33515,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 33487,28 

EUR, čo predstavuje 99,92 % čerpanie. 

e) Dotácia z PPA na rekonštrukciu miestnej komunikácie 

Z rozpočtovaných  99805,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 99802,31 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

f) Dotácia z regionálneho príspevku na Zníţenie energetickej náročnosti budovy šatní  

Z rozpočtovaných  0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6616,80 EUR. 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0                   0                0 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 522594,28 

z toho : bežné príjmy obce  522594,28 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 499842,25 

z toho : bežné výdavky  obce  499842,25 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 22752,03 

Kapitálové  príjmy spolu 381439,93 

z toho : kapitálové  príjmy obce  381439,93 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 500626,05 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  500626,05 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -119186,12 

Sschodok bežného a kapitálového rozpočtu -96434,09 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  12009,53 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -84424,56 

Príjmové finančné operácie  121113,38 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 121113,38 
PRÍJMY SPOLU   1025147,59 

VÝDAVKY SPOLU 1000468,30 

Hospodárenie obce  24679,29 
Vylúčenie z prebytku -12009,53 

Upravené hospodárenie obce 12669,76 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 12669,76 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 12669,76 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 12669,76 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 bolo vylúčené:  
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  3109,48 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  3041,41 EUR 

- dopravné pre deti zš zo Sušian v sume 68,07 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 8000,00 EUR, a to na : 

- výstavbu detského ihriska v sume 8000,00 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu 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 832,54 EUR,  

d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde v sume         67,51 EUR, 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

12669,76 EUR.  

 

4. Tvorba a pouţitie peňaţných 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  12018,76       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

22591,63       

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.1/2018      zo dňa 23.2.2018 Rekonštrukcia PZ       

- uznesenie č. 2/2018      zo dňa 18.5.2018 Výstavba 

kanalizácie ul. Družstevná 

- uznesenie č.3/2018 zo dňa 20.7.2018 Energetická účinnosť 

MŠ   

21930,37       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2018 12680,02       

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 288,33   

Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                    2055,84                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     1785,30   

               - príspevok DDP               491,36    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2018 67,51 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 1906190,48 2370326,68 

Neobeţný majetok spolu 1842168,23 2295424,10 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1674954,23 2128210,10 
Dlhodobý finančný majetok 167214,00 167214,00 

Obeţný majetok spolu 63259,34 74123,91 
z toho :   
Zásoby 5867,74 9011,26 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  18952,67 19666,87 
Finančné účty  38438,93 45445,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  762,91 778,67 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1906190,48 2370326,68 

Vlastné imanie  881867,61 894431,49 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  881867,61 894431,49 

Záväzky 48753,31 160792,10 
z toho :   
Rezervy  650,00 800,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 6529,73 11109,48 
Dlhodobé záväzky 288,33 67,51 
Krátkodobé záväzky 41285,25 49632,10 
Bankové úvery a výpomoci  99183,01 

Časové rozlíšenie 975569,56 1315103,09 

 

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  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2881,10 2881,10  

- zamestnancom 18529,89 18529,89  

- poisťovniam  11996,05 11996,05  

- daňovému úradu 2530,06 2530,06  

- štátnemu rozpočtu 11041,41 11041,41  

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky    

Záväzky spolu k 31.12.2018 60673,51 60673,51  
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Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Preklenovací 

úver na 

rekonštrukciu 

miestnej 

komunikácie 

 

 

99183,01 

   

 

99183,01 

 

 

2019 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu preklenovacom o úvere na opravu miestnej komunikácie 

v obci. Úver je krátkodobý, a bude splatený jednorázovo, po poskytnutí dotácie 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a tento úver na preklenutie predfinancovania projektu na 

Rekonštrukciu MK v obci Mládzovo nevstupuje do výšky dlhu. 

 

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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 Suma v EUR 

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  465864,45 

- skutočné bežné príjmy obce  465864,45 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2017 465864,45 

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 99183,01 

- 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 99183,01 

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 99183,01 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 99183,01 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné beţné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

  % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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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 so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota TJ Slovan 5700,00 5700,00  

Šachový klub 620,00 620,00  

Červený kríž 200,00 200,00  

SZ zdravotne postihnutých  200,00 200,00  

Únia žien 50,00 50,00  

Zväz protifašistických bojovníkov 100,00 100,00  

Jednota dôchodcov 500,00 500,00  

Súbor Hrnčiarka 400,00 400,00  

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť 

 

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 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 založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany, 

s.r.o. 

- - - 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

ESF Refundácia nákladov TSP 21765,70 21765,70  

UPSVaR Refund. miezd §54,§50j a §52a 27166,51 27166,51  

MV SR Dotácia na komunálne voľby 678,42 678,42  

MV SR Na REGOP 287,43 287,43  

MV SR Na register adries 22,80 22,80  

UPSVaR Na stravu detí v HN 670,36 670,36  

UPSVaR Na škol.potr.deti v HN zš a mš 166,00 166,00  

MV SR Dot.na činnosť skladníka CO 231,76 231,76  

MV SR Dotácia pre DHZ 1400,00 1400,00  

Ministerstvo 

školstva 

Normatív zš 107115,00 104073,59 3041,41 

Ministerstvo 

školstva 

Vzdelávacie poukazy 1229,00 1229,00  

Ministerstvo 

školstva 

Pre deti zo SZP zš 750,00 750,00  

UPSVaR Dopravné pre deti zš zo Sušian 1644,00 1575,93 68,07 

Ministerstvo 

školstva 

Dotácia pre predškolákov mš 1324,00 1324,00  

Environmentálny 

fond 

Výstavba kanalizácie ul.Družstevná 132199,43 132199,43  

Environmentálny 

fond 

Zníženie energ. náročnosti budova 

mš  

160000,00 160000,00  

MF SR Zníženie energ. náročnosti budova 

OU 

45000,00 45000,00  

MN SR Rekonštrukcia budova požiarnej 

zbrojnice 

30000,00 30000,00  

Úrad vlády SR Výstavba detského ihriska v parku 8000,00 - 8000,00 

Úrad vlády SR Zníženie energ. náročnosti budova 

šatní TJ 

6000,00 6000,00  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Obec Sušany 920,00 920,00  
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BBSK 1400,00 1400,00  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
- na základe uznesenia č.5/2017 z 1.12.2017 obec Hrnčiarske Zalužany v roku 2018 nečtovala v 

programovom rozpočte 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 12669,76 EUR. 

 


