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Záverečný účet obce Obyce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet obce Obyce za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočtové hospodárenie obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 3 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 a schválený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový a finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce a
rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č.
17/10/2017.
Zmeny rozpočtu boli počas roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena k 31.03.2018 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 1/2018
- druhá zmena k 20.06.2018 - schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 2/2018
- tretia zmena k 29.06.2018 - berie sa vedomie, rozpočtovým opatrením č. 3/2018
- štvrtá zmena k 8.08.2018 – schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 4/2018
- piata zmena k 30.09.2018 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 5/2018
- šiesta zmena k 5.12.2018 - schválená OZ rozpočtovým opatrením č. 6/2018
- siedma zmena k 20.12.2018 berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 7/2018
- ôsma zmena k 27.12.2018 berie na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 8/2018
- deviata zmena k 31.12.2018 berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 9/2018
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Obyce bolo dňa 13.12.2017 uznesením 17/12/2017
schválené bez programovej štruktúry.
Hospodárenie obce k 31.12.2018
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Príjmy RO
Výdavky RO
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výdavky RO
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok/Schodok rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

Rozdiel vo finančných
operáciách

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Čerpanie
rozpočtu

939760
497392
0
318906
123462

961594
523210
34187
349320
123251

956286
474943
53705
350555
184493

0
115500
0
115500
7962

185943
410962
0
225019
-101768

185943
182434
0
3509
188002

35000
42962

144730
42962,00

42700
55340

-7962

101768

-12640

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

974760,00

1292266,62

Skutočnosť
k 31.12.2018
1184928,51

%
plnenia
91,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 974760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1184928,51 EUR, čo predstavuje 91,69 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

939760,00

961594,24

Skutočnosť
k 31.12.2018
956286,14

%
plnenia
99,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov 939760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
956286,14 EUR, čo predstavuje 99,45 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

520391

525391

Skutočnosť
k 31.12.2018
524567,79

%
plnenia
99,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 434449,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 435274,72 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,19 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46857,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 45244,11 EUR, čo
je 96,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29805,81 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15438,30 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
8877,49 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 949,00 EUR, čo je
95,38 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 199,19 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 39,97 EUR,
čo je 26,65 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 210,00 EUR,
čo je 60,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 23 424,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23683,48 EUR,

čo je 101,11 % plnenie. Obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume
9723,06 EUR.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 18 761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 761,81 EUR,
čo je 100,00 % plnenie.
Z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 405,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 404,70 EUR,
čo je 99,93 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

77020

78220

Skutočnosť
k 31.12.2018
78282,87

%
plnenia
100,08

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 74620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 74640,87 EUR,
čo je 100,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 178,95 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 297,12 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 74164,80 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3642,00 EUR, čo je
101,17 % plnenie, skutočný príjem sú administr. a správne poplatky v sume 3642,00 EUR.
Pokuty sme skutočné plnenie nemali.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

74545

58327

Skutočnosť
k 31.12.2018
53779

%
plnenia
92,20

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 51143,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
41805,36 EUR, čo predstavuje 81,74 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za predaj výr., tov., a služieb, za školy
a škol. zariadenia, za stravné, z vkladov, z dobropisov, z refundácie, z vratiek a iné.
Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť
%
k 31.12.2018
plnenia
257804,00
299656,48
299656,48
100,00
Z rozpočtovaných grantov a transferov 299656,48 EUR bol skutočný príjem vo výške
299656,48 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.

Upravený rozpočet

Poskytovateľ
MV SR, Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR Účel
506,14 Komunálne voľby
496,65 Register obyvateľov SR
2041,00 Materská škola Obyce - predškoláci

4.

Okresný úrad Nitra

5.

16.

MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
Okresný úrad Nitra
PLANTEX Veselé
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra,
odbor ŽP
NSK
NSK
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
MDVRR SR

17.

MDVRR SR

18.
19.

Lesy SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

261326,00 Školstvo – ZŠ Obyce, prenes.
komp.
4466,45 Matrika
2000,00
154,22
10273,85
1478,00
143,57
700,00
700,00
60,00
3283,00
3600,00
27,60

ENVIROPROJEKT ZŠ
Jablká + šťava ZŠ, MŠ
§50j
Odchodné ZŠ
Dotácia ŽP
Podinovecké slávnosti 2018
ZŠ Obyce
Učebnice - prvouky
Vzdelávacie poukazy
Lyžiarsky kurz
Register adries

65,02 Odoslané na spoločný stavebný
úrad Žitavany- na úsek dopravy
1670,55 Odoslané na spoločný stavebný
úrad Žitavany- na úsek staveb.
poriadku
7000,00 Oprava miestnych komunikácií
1400,00 Materiálne – technické vybavenie
hasičskej zbrojnice

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

0,00

185942,64

Skutočnosť
k 31.12.2018
185942,64

%
plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 185942,64,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 185942,64,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedený príjem je príjem
z predaja pozemkov, finančné prostriedky na opravu Hasičskej zbrojnice, Prevencia
kriminality, Enviromentálny fond – kanalizácia Hlavná, výstavbe detského ihriska pri BD.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

35000,00

144729,74

Skutočnosť
k 31.12.2018
42699,73

%
plnenia
29,50

Z rozpočtovaných príjmov operácií 144729,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
42699,73 EUR, čo predstavuje 29,50 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Uvedené rozpočtované príjmy RO/ZŠ sú len informatívne pretože príjmy má v rozpočte
zriaďovateľ obec Obyce
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
271747,00 EUR /zdroj 111/
NSK
700,00 EUR /zdroj 111/
Školská jedáleň pri ZŠ
25 000,00 EUR /zdroj 41/
Školský klub detí
17 565,00 EUR / zdroj 41/
S p o l u:
315 012 EUR
5. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Skutočnosť k 31.12.2018
53705,46 €
-

poplatky za školský klub detí odvedené zriaďovateľovi
príjmy z vratiek
réžia zo školskej jedálne neodvedené zriaďovateľovi
poplatky za stravné od stravníkov
project inklúzia /asistent učiteľa

1100,00 €
237,95 €
17371,04 €
29408,97 €
5587,50 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

655854

977134

Skutočnosť
k 31.12.2018
712717,02

%
plnenia
72,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce Obyce 977134,03 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 712717,02 EUR, čo predstavuje 72,94 % čerpanie.
Rozpočet výdavkov RO Základná škola Obyce:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

318906

349320,09

Rozpočet celkový aj s RO:
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

974760,00

1326454,12

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť

Skutočnosť
BP
EUR
187142,94
13745,61

Skutočnosť
k 31.12.2018
350555,46

%
plnenia
100,35

Skutočnosť
k 31.12.2018
1063272,48

%
plnenia
80,16

Skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť
KP
FO
SPOLU
EUR
EUR
EUR
1266,00
12000,00
200408,94
0

0

Všeobecno verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Cestovný ruch propag. materiál
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
Všeobecná lek. starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Klub. a kultúrne zariad.,knižnica
Vysielacie služby
Nábož. a iné spol. služby
Predškolská výchova - MŠ
Školská jedáleň
Staroba
Soc. pomoc obč. v hmot. núdzi
Základná škola Obyce
Školský klub detí
Školská jedáleň
S P O L U:

506,14
0
2620,40
39003,83
14681,21
991,28
26384,30
11606,72
5458,50
8956,32
9426,75
9815,99
8928,01
508,80
0
73467,46
34789,12
26909,67
0
350555,46
17565,00
25000,00
825498,51

0
0
0
0
0
0
160117,84
0
0
0
0
21050,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182433,87

0
43340,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55340,10

506,14
43340,10
2620,40
39003,83
14681,21
991,28
186502,14
11606,72
5458,50
8956,32
9426,75
30866,02
8928,01
508,80
0
73467,46
34789,12
26909,67
0
350555,46
17565,00
25000,00
1063272,48

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

497392,00

523209,65

Skutočnosť
k 31.12.2018
474943,05

%
plnenia
90,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 523209,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 474943,05 EUR, čo predstavuje 90,77 % čerpanie.
Medzi významné výdavkové položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 181658,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 176433,10
EUR, čo je 97,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej
školy, matriky, služby občanom, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 71263,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 66185,66 EUR.
Čo je 92,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 224833,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 187635,44
EUR, čo je 83,46 % 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.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 34243 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 33496,51 EUR, čo
predstavuje 97,82 % čerpanie.
Splácanie úverov a úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 11211,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.22018 v sume 11192,34
EUR, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

115500

410962,38

Skutočnosť
k 31.12.2018
182433,87

%
plnenia
44,39

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 410962,38 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 182433,87 EUR, čo predstavuje 44,39 % plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

42962,00

42962,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
55340,10

%
plnenia
128,81

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 42 962,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 55340,10 EUR, čo predstavuje 128,81 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií sa spláca istina z prijatých úverov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet

318906,00

349320,09

Skutočnosť
k 31.12.2018
350555,46

%
plnenia
100,35

Z rozpočtovaných upravených bežných výdavkov 349320,09 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 350555,46 EUR, čo predstavuje 100,35 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou- rozpočtované:
Základná škola
278 034,50 EUR /zdroj 111/
Školská jedáleň pri ZŠ
25 000,00 EUR /zdroj 41/
Potraviny
29 955,96 EUR /zdroj 72a, 72f/
Školský klub detí
17 565,00 EUR / zdroj 41/
S p o l u:
350 555,46 EUR

4. Prebytok 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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /Fond opráv a zo ŠR nevyčerpané FP/
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
989636,08
956286,14
33349,94
825498,51
474943,05
350555,46
164137,57
185942,64
185942,64
0,00
182433,87
182433,87
0,00
3508,77
167646,34
43478,21
124168,13

Príjmy z finančných operácií

30699,73

Výdavky z finančných operácií

43340,10

Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku /finančné zábezpeky prijaté v roku 2018/
Upravený schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Fond opráv, nevyčerpané FP zo ŠR
a finančné zábezpeky/
Upravené hospodárenie obce

-12640,37
0,00
-12640,37
1206278,45
1051272,48
167646,34
43478,21

111527,76
Prebytok rozpočtu 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 je vo výške 167646,34 EUR
Schodok 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 je vo výške -12640,37 EUR je krytý prebytkom bežného
rozpočtu.
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 231,76 € na BV - CO a KV 30 000,- EUR
/ Hasičská zbrojnica/ a 5000,00 EUR /prevencia kriminality/. Spolu 35231,76 EUR.

b) 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 8246,45 EUR
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 skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2018 vo výške 111 527,76 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov
údržby a opráv a sociálneho fondu

rezervného fondu, fondu prevádzky,

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
35000,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
109519,74
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu
kapitálové výdavky:
19750,03
-

uznesenie č. 20/18/2018
zo dňa
20.06.2018 na výstavbu multifun. ihriska
uznesenie č. 20/18/2016 zo dňa 20.06.2018
výstavba kanalizácie

KZ k 31.12.2018

10739,70
114 030,01

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
960,81
Prírastky - povinný prídel
1916,05
Úbytky - stravovanie
1299,88
- ostatné úbytky
825,00
KZ k 31.12.2018
751,98
Fond prevádzky, údržby a opráv
Fond opráv bytové domy I., II., III. a IV.
Fond opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky spolu:
-

na opravu BD I.
na opravu BD II.
na opravy v BD III.
na opravy v BD IV.

KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
45171,44
8983,63
737,18
0,00
0,00
485,09
252,09
53417,89

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.01.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

3606578,29

3858308,55

Neobežný majetok spolu

3255997,27

3368745,23

2200,00

2200,00

Dlhodobý hmotný majetok

2959564,32

3072312,28

Dlhodobý finančný majetok

294232,95

294232,95

Obežný majetok spolu

350008,51

488882,72

769,93

14858,93

Zúčtovanie medzi subjektami VS

68883,75

64694,55

Krátkodobé pohľadávky

19277,48

20820,86

Finančné účty

261077,35

388508,38

572,51

680,60

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3606578,29

3858308,55

Vlastné imanie

1402969,73

1513700,96

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

127137,60

111085,41

Záväzky

1208561,61

1242855,95

910,00

910,00

0,00

32935,77

1128391,20

1083461,16

79260,41

125549,02

0,00

0,00

995046,95

1101751,64

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom /331,335/
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné /zábezpeka na BD/
- preddavky na nájom

1 074 491,99 EUR
43 422,48 EUR
15 515,37 EUR
10 972,75 EUR
52 765,42 EUR
11 457,48 EUR

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 462 125,74 € na bytový dom
I. Úver sa spláca, v roku 2018 boli splátky úveru vo výške 14 849,63 €. Splatnosť je v roku
2039. Zabezpečenie úveru: záložné právo v prospech veriteľa. Úroková sadzba 1%.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.201 na BD I. je vo výške 336 878,26 €.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
486 054,77 € na bytový dom II. Splatnosť je v roku 2039. Zabezpečenie úveru: záložné právo
v prospech veriteľa.. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca, splátky úveru v roku 2018 boli vo výške 15 571,56 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2018 na BD II. je vo výške 377 735,37 €.
Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
185 294,11 € na bytový dom III. Splatnosť je v roku 2042. Zabezpečenie úveru: záložné právo
k nehnuteľnosti. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2018 boli vo výške 5 578,33 €
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2018 na BD III. je vo výške 151 330,77 €.
Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
246 315,52 € na kúpu bytového domu IV. Splatnosť je v roku 2043. Zabezpečenie úveru:
záložné právo k nehnuteľnosti. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2018 boli vo výške 7 340,58 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2018 na BD IV. je vo výške 208 547,59 €.
Zostatok dlhodobých úverov k 31. 12. 2018 zo ŠFRB na BD I., II, III. a IV. je spolu
1 074 491,99 EUR.
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ
Účel
Výška
poskytnutého
úveru
ŠFRB

investičný

1379790,14 €

Splátka istiny
v roku 2018
43340,10 €

Splátka
úrokov
v roku
2018
11 192,34

Zostatok úveru
k 31.12.2018
1074491,99 €

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona c.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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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. 3/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
prepravu futbalistov, pranie dresov, nákup
športovej výstroje, štartovné na fut. turnaj
Poľovnícke združenie OBYCE, Machulince,
Suličín, Žitavany bežné výdavky na nákup
automatickej vrhačky asfaltových holubov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5000,00 EUR

5000,00 EUR

0,00

2000,00 EUR

2000,00 EUR

0,00

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005
o dotáciách.

9. 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 od zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ŠJ pri ZŠ
Školský klub detí
S P O L U:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

25 000,00 €
17 565,00 €
42 565,00 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

25000,00 €
17 565,00 €
42 565,00 €

Rozdiel - vrátenie
0,00
0,00
0,00

- prostriedky RO od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, PO-rozpočtované

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

ZŠ Obyce – prenesené
261326,00 €
kompetencie
ZŠ Obyce – vzdelávacie
3283,00 €
poukazy
ZŠ Obyce - učebnice
60,00 €
ZŠ
Obyce
–
2 000,00
ENVIROPROJEKT
ZŠ Obyce – lyžiarsky
5250,00
kurz
ZŠ Obyce - odchodné
1478,00 €
ZŠ Obyce - NSK
700,00 €
SPOLU:
274097,00€
Spolu finančné prostriedky pre RO 272 447,00 EUR.

Rozdiel – vrátené
k 31.12.2018

261326,00 €

0,00

3283,00 €

0,00

60,00 €
2 000,00

0,00
0,00

3600,00

1650,00

1478,00 €
700,00 €
272 447,00€

0,00
0,00
1650,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, FO a PO:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :
- bežné výdavky BV
- kapitálové výdavky KV
-2-

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Voľby - komunálne /BV/

506,14

506,14

0,00

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR - REGOB /BV/
Register adries /BV/

496,65

496,65

0,00

27,60

27,60

0,00

4466,45

4466,45

0,00

Starostlivosť o životné prostredie /BV/

143,57

143,57

0,00

Materská škola – pre deti ktoré
majú 1 rok pred plnením povinnej škol.
dochádzky/BV/
Okresný
Základná škola – prenes. komp.
úrad Nitra
Vzdelávacie poukazy
Lyžiarsky kurz
Enviroprojekt
Učebnice
Odchodné
BV
Ministerstvo Stavebný poriadok - SOcÚ
dopravy,
Úsek dopravy – SOcÚ
výstavby a
/BV/
RR SR

2041,00

2041,00

0,00

261 326,00
3 283,00
3600,00
2000,00
60,00
1478,00
1670,55

261 326,00
3 283,00
3600,00
2000,00
60,00
1478,00 €
1670,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65,02

65,02

0,00

MV SR
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra

Matrika /BV/

Kamerový systém v obci Obyce –

MV SR

5000,00

0,00

5000,00

30000,00

0,00

30000,00

1400,00

1400,00

0,00

10 273,55

10 273,55

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

DOBUDOVANIE /KV/
MV SR

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice /KV/

Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR

Zabezpečenie materiálno-technického
-vybavenie DHZO
/BV/

ÚPSVaR

Bežné výdavky – zamestnávanie

Nitra

nezamestnaných, §50j /BV/

Lesy SR

Oprava miestnych komunikácií /BV/

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu so štátnym fondom
Suma prijatých
Suma skutočne
Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Enviromentálny fond

použitých finančných
prostriedkov

149 378,14 €

149 378,14 €

Rozdiel
0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Machulince
–
machulinská „20“
Mesto Zlaté MoravceCVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

40,00 €

40,00 €

0,00

534,00

534,00

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Nitriansky samosprávny
kraj – bežné výdavky
kultúra – „Podinovecké
slávnosti 2017“BV
Nitriansky samosprávny
kraj – kapitálové výdavky
„Dobudovanie detského
ihriska v centre obce “KV
f)

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

700,00 €

700,00 €

0,00

1300,00 €

1300,00 €

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám

Obec Obyce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

10. Podnikateľská činnosť
Obec si plní len úlohy v hlavnej činnosti a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Obyce bez programovej štruktúry bolo schválené
uznesením OZ č. 17/12/2017 na 17. zasadnutí OZ v Obyciach konaného dňa 13. decembra 2017,
podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Vypracovala:
Katarína Šlosiarová

Predkladá:
Ing. Milan Garaj, PhD.

V Obyciach, dňa 3. mája 2019

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečnému účtu obce Obyce za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 111 527,76 EUR na
tvorbu rezervného fondu

