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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 bez
finančných operácií bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 37.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.4.2018 uznesením č. 41
- druhá zmena schválená dňa 8.6.2018 uznesením č. 42
- tretia zmena schválená dňa 23.7.2018 uznesením č. 44
- štvrtá zmena schválená dňa 23.7.2018 uznesením č. 44
- piata zmena schválená dňa 22.10.2018 uznesením č. 45
- šiesta zmena schválená dňa 21.10.2019 uznesením 1/2019
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

299034

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
384094

297034
0
2000
nemá obsahovú náplň
299034

338769
36680
8645
nemá obsahovú náplň
384094

299034
0
0
nemá obsahovú náplň
0,00

347404
36680
10
nemá obsahovú náplň
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
384 094

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

369 690,43

96,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 384 094 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
369 690,43EUR, čo predstavuje 96,25 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
338 769

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

324 368,45

95,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 338 769 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 324
368,45 EUR, čo predstavuje 95,75 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
239 942

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

235 761,79

98,26

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 203 552 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 203 551,87 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaný 23 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 269,12 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 170,18 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 999,53 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume. 99,41
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 317,49 EUR za nedoplatky z minulých rokov, čo
je zahrnuté v sumách vyššie spomenutých.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 391 EUR, čo predstavuje
plnenie na 78,20 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 132,28 EUR za nedoplatky z
minulých rokov, čo je zahrnuté v sume vyššie spomenutej.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 300 EUR, čo predstavuje
plnenie na 60 %.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1 490 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10 0000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 249,80 EUR, čo
predstavuje 82,50 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 761 EUR, čo je zahrnuté v sume
vyššie spomenutej.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33 589

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29 363,16

87,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 117 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 402,97 EUR, čo je
92,17 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 344 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 75,92 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 6 983,05 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 9 534 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 022,21 EUR, čo je
63,17 % plnenie.
Príjmy za stravné
Z rozpočtovaných 14 938 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 937,98 EUR, čo je
100 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 912

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 721,76

24,91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 912 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1721,76
EUR, čo predstavuje 24,91 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov ...... EUR bol skutočný príjem vo výške ......... EUR, čo
predstavuje .....% plnenie.
TSK
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo dopravy

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
1654
41369
936
480
10
2019,92
228,03
3000
19,60
65,56
767,01
331,36
29,85

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra

1546,72
58,95
526,86

Účel
Zelené oči
Základná škola
Materská škola
Vzdelávacie poukazy
Knihy
Matrika
Evidencia obyvateľov
Požiarna ochrana
Register adries
Životné prostredie
Stavebný úrad
Osobitný príjemca
Cestná doprava a pozemné
komunikácie
Chránená dieľňa
Pomôcky - § 52a
Voľby do orgánov samosp. obcí
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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
36 680

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

36 679,90

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 36 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
36 679,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 6 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 679,90 EUR, čo je
100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 6 680 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 6
679,90 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
30 000

Účel
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
8 645

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 642,08

99,97

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8 645 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 8 642,08 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42 zo dňa 8.6.2018 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 2000 EUR, č. 44 zo dňa 23.7.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v
sume 1100 EUR, č.1/2018 zo dňa 10.12.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
4541 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7 187,51 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
384 094

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

312 243,52

81,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 384 094 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 312 243,52 EUR, čo predstavuje 81,29 % čerpanie.

6

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
347 404

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

311 037,52

89,53

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 347 404 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
311 037,52 EUR, čo predstavuje 89,53 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 347 404 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 311
037,52 EUR, čo je 98,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 53 163 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 46 651,96
EUR, čo je 87,75 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 156802 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 130
996,30 EUR, čo je 83,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 8 722 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 847,17
EUR, čo predstavuje 78,50 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36 680

Skutočnosť k 31.12.2018
1 200

% čerpania
3,27

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 200 EUR, čo predstavuje 3,27 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10

Skutočnosť k 31.12.2018
6

% čerpania
60

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 6 EUR, čo predstavuje 60 % čerpanie, čo sú poplatky za IOM.
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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
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/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
324368,45
324368,45
0,00

311037,52
311037,52
0,00

13330,93
36679,90
36679,90
0,00

1200
1200
0,00

35479,90
48810,83
38839,70
9971,13
8642,08
6

8636,08
369690,43
312243,52
57446,91
34363,56
23083,35

Prebytok rozpočtu v sume 23 083,35EUR 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
23 083,35 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 EUR, a to na :
- rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 30 000 EUR
b)prostriedky zo stravovania /príjmy zo stravovania - výdavky zo stravovania - réžia/ - 3
239,02 EUR,
c)nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 107,49 EUR,
d)nevyčerpané prostriedky zo miezd na depozit sume 1017,05 EUR,
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
23 083,35 EUR.

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
43283,32
37 260,11
7 187,51
72 902,33

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42 zo dňa 8.6.2018 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 2000 EUR, č. 44 zo dňa 23.7.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v
sume 1100 EUR, č.1/2018 zo dňa 10.12.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
4541 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7 187,51 EUR.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
223,99
1 324,77
1 348,89
199,87
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6. 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
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 569 739,20
1 577 930,82
1 482 250,37
1 441 639,20
0
1 360 737,39
121 512,98
85 955,24

0
1 320 126,22
121 512,98
134 281,90

687,34
0
961,63
861,07
83445,20
0
0
1 533,59

647,66
0
654
2 549,55
130 430,69
0
0
2 009,72

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 569 739,20
1 577 930,82
1 074 968,95
1 076 626,60
0
0
1 074 968,95
18 573,63

0
0
1 076 626,60
56 690,45

900
0
754,61
16 919,02
0
476 196,62

960
30 002
807,73
24 920,72
0
444 613,77

7. Prehľad o stave a vývoji dlho k 31.12.2018
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
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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. 1/2011 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 ....
-1-

FK
STO RS
KST

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

600
500
400

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

600
500
400

0
0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

11. 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
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
b) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
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c) 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 )

Základná škola

41369

41369

0

Materská škola

936

936

0

Vzdelávacie poukazy

480

480

0

Knihy

10

10

0

Matrika

2019,92

2019,92

0

Evidencia obyvateľov

228,03

228,03

0

Požiarna ochrana

33000

3000

300000

Register adries

19,60

19,60

0

Životné prostredie

65,56

65,56

0

Stavebný úrad

767,01

767,01

0

Osobitný príjemca

331,36

331,36

0

29,85

0

1546,72

1546,72

0

Pomôcky - § 52a

58,95

58,95

0

Voľby do orgánov samosp. obcí

526,86

526,86

0

-5-

Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
dopravy
Úrad práce
sociálnych
vecí
a
rodiny
Ministerstvo
dopravy
Úrad práce
sociálnych
vecí
a
rodiny
Úrad práce
sociálnych
vecí
a
rodiny
Ministerstvo
vnútra

Cestná
doprava
komunikácie
Chránená dieľňa

a

pozemné 29,85

Suma 30 000 EUR bude použitá na účel rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, je to kapitálový
transfer.
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Obec Pruské
Mesto Ilava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

767,01
325

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

767,01
325

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

TSK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1654

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1634,63

19,47

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

odborné

stanovisko

hlavného

kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Návrh na schválenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 23 083,35 EUR.
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