Záverečný účet Obce Šoporňa
za rok 2018

Predkladá : Ing. Matúš Šajbidor
Spracoval: Ing. Matúš Šajbidor
V Šoporni dňa 10.6.2019
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.6.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.6.2019
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Šoporni dňa 26.6.2019, uznesením č.
75/2019.
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.6.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.6.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2018

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2017 uznesením č. 123/2017.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 25.4.2018 uznesením č. 44/2018.

-

druhá zmena schválená dňa 28.8.2018 uznesením č. 81/2018

-

tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostu dňa 27.12.2018

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 subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2 070 430,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 679 176,83

2 038 430,00
0,00
0,00
32 000,00
2 070 430,00

2 235 725,74
339 195,23
0,00
104 255,86
2 679 176,83

1 060 239,11
171 363,89
96 000,00
742 827,00
vyrovnané

1 035 370,47
681 616,26
34 550,10
927 640,00
vyrovnané
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2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 574 920,97 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 587 191,19 €

100,48 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 574 920,97 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2 587 191,19 €, čo predstavuje 100,48 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 235 725,74 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 247 878,10 €

100,54 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 235 725,74 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2 247 878,10 €, čo predstavuje 100,54 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 436 501,94 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 464 211,64 €

101,93 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 209 086,90 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 246 748,90 €, čo predstavuje
plnenie na 103,12 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 117 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 114 925,80 €,
čo predstavuje plnenie na 97,64 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 59 751,49 €, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 53 781,76 € a príjmy dane z bytov boli v sume 1 392,55 €.
Daň za psa predstavovala sumu 3 585,82 €, daň za užívanie verejného priestranstva
sumu 6 412,00 €, daň za nevýherné hracie prístroje 13 076,80 € a poplatky za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad predstavovali sumu 73 578,63 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
174 295,71 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

151 753,26 €

87,07 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 174 295,71 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 151 753,26 €,
čo je 87,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje majoritne

príjem z dividend v sume

9 400,00 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 811,82 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 23 988,58 €, príjem poplatkov za kanalizáciu a ostatných poplatkov
v sume 72 085,91 €, príjmy z dobropisov v sume 11 139,75 € a príjmy za stravné v sume
12 441,88 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14 373,53 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

15 096,64 €

105,03 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 373,53 €, bol skutočný príjem vo výške
15 096,64 €, čo predstavuje 105,03 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 610 554,56 € bol skutočný príjem vo výške
616 816,56 €, čo predstavuje 101,03 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Trnava, odbor školstva
Ministerstvo životného prostredia SR
ÚPSVaR Galanta
OÚ Galanta
MDVRR SR
MVSR
OÚ Galanta
MDVRR SR
ÚPSVaR Galanta
MV SR
ÚPSVaR Galanta
Trnavský samosprávny kraj

Suma v EUR
585 509,00
7 957,68
2 213,00
5 689,72
182,26
2 851,69
1427,87
4 683,09
415,00
2 510,61
2 876,64
500,00

Účel
Prenesené kompetencie
Životné prostredie
Strava detí v HN
Matričná činnosť
Pozemné komunikácie
Požiarna ochrana
Register adries a obyvateľov
Spoločný stavebný úrad
Učebné pomôcky
Voľby
Rodinné prídavky a dávky v HN
Kultúrne podujatie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
339 195,23 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

339 195,23 €

100,00 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 339 195,23 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 339 195,23 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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V roku 2018 obec prijala sumu 6 150,00 € z predaja pozemkov.
Granty a transfery
V roku 2018 obec prijala kapitálové transfery na realizáciu rekonštrukcie cvičebných
priestorov ZŠ s MŠ vo výške 91 253,10 € a na realizáciu Zberného dvoru Šoporňa vo výške
241 792,13 €.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MVVaŠ Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia SR

Suma v EUR
91 253,10
241 792,13

Účel
Rekonštrukcia telocvične
Zberný dvor

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

117,86 €

-

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 117,86 €. Jednalo sa o nevyčerpané prostriedky ŠR z predchádzajúceho
roku.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
104 000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018
112 419,95 €

% plnenia
108,96 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 104 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 112 419,95 €, čo predstavuje

108,96 % plnenie. Z celkových bežných príjmov

predstavovali príjmy školskej jedálne sumu 73 438,08 €.
Všetky príjmy v roku 2018 boli príjmami Základnej školy s materskou školou v Šoporni,
ktorá je jedinou rozpočtovou organizáciou účtovnej jednotky.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00 €

-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
0,00 €.
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Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
255,86 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

255,86 €

100,00 %

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 255,86 € v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 751 536,83 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 753 226,34 €

100,10 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 751 536,83 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 1 753 226,34 €, čo predstavuje 100,10 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 035 370,47 €
Z rozpočtovaných

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 041 857,28 €

100,63 %

bežných

výdavkov

1 035 370,47

€

bolo

skutočne

čerpané

k 31.12.2018 v sume 1 041 857,28 €, čo predstavuje 100,63 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 311 311,31 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
311 179,68 €, čo je 99,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 129 809,72 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
128 319,90 €, čo predstavuje 98,85 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 535 380,12 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
544 354,65 €, čo je 101,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 56 669,32 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
56 053,79 €, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
681 616,26 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

666 760,12 €

97,82 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 681 616,26 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 666 760,12 €, čo predstavuje 97,82 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Položka 717 001 Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných

391 055,11 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume

376 460,94 €, čo predstavuje 96,27 % čerpanie. Hlavnou časťou týchto výdavkov boli
prostriedky použité na realizáciu Zberného dvoru v Šoporni.
b) Položka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných

250 120,14 € boli skutočne vyčerpané prostriedky k 31.12.2018

v sume 247 003,48 €, čo predstavuje 98,75 % čerpanie. V tejto položke boli výdavky na
rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ s MŠ v Šoporni, opravy miestnych komunikácií v obci
a asfaltovanie školského ihriska ZŠ s MŠ v Šoporni.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
34 550,10 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

44 608,94 €

129,11 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 34 550,10 € na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44 608,94 €, čo
predstavuje 129,11 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
927 640,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

949 064,03 €

102,31 %
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 927 640,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 949 064,03 €, čo predstavuje 102,31 % čerpanie. Z celkových bežných výdavkov boli
výdavky školskej jedálne v sume 68 943,49 €.
Všetky výdavky boli výdavkami Základnej školy s materskou školou v Šoporni.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00 €

-

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 0,00 €.

4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA
ROK 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO (bez ŠJ)
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO (bez ŠJ)
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2 286 859,97
2 247 878,10
38 981,87

1 921 977,82
1 041 857,28
880 120,54

364 882,15
339 195,23
339 195,23
0,00

666 760,12
666 760,12
0,00

-327 564,89
37 317,26
1 983,53
35 333,73
117,86
44 608,94

-44 491,08
2 626 173,06
2 633 346,88
-7 173,82
1 983,53
-9 157,35
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Prebytok rozpočtu v sume 37 317,26 € 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 v
sume 1 983,53 € navrhujeme použiť na:
-

na vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 44 491,08 €.

Zostatok schodku finančných operácií v sume 7173,82 € 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 upravený o nevyčerpané prostriedky minulých rokov
v sume 1 983,53 € bude vysporiadaný po schválení záverečného účtu z ostatných finančných
fondov (zostatkov finančných prostriedkov minulých rokov).
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 :
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 983,53 €, a to na :
o prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 956,00 €,
o

nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu vo výške 27,53 €.

Na základe uvedených skutočností sa rezervný fond v roku 2018 netvorí.

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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
0,00
4 276,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 276,47
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Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Interná smernica 2/2018 upravujúca postup zamestnávateľa obec
Šoporňa pri tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2018

Suma v €
393,46
2 638,21
598,20
685,18
1748,29

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.

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
4 900 307,49
5 283 832,43
4 530 057,07
4 952 651,22
0,00
3 723 303,82
806 753,25
368 836,35

0,00
4 145 897,97
806 753,25
329 498,25

2 325,68
246 832,76
0,00
57 634,49
62 043,42
0,00
0,00

1 936,24
232 642,55
0,00
42 083,17
52 836,29
0,00
0,00
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Časové rozlíšenie

1 414,07

1 682,96

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
4 900 307,49
5 283 832,43
3 776 954,10
3 920 577,73
0,00
0,00
3 776 954,10
234 322,20

0,00
0,00
3 920 577,73
215 840,14

21 250,00
117,86
13 965,45
64 237,23
134 761,66
889 021,19

30 350,00
1 983,53
3 789,64
78 862,59
100 854,38
1 147 414,56

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- bankám
Záväzky spolu k 31.12.2018

23 845,36
23 783,01
14 530,05
5 334,20
100 854,38
168 347,00

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

23 845,36
23 783,01
14 530,05
5 334,20
100 854,38
168 347,00

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

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

VÚB, a.s.

Účel

Úver VO

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

137 572,00

33 907,30

1 192,48

103 664,70

Rok
splatnosti

2021

Obec v roku 2018 pokračovala v splácaní úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka 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
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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 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
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

2 110 159,48
111 690,76
2 221 850,24
103 664,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 664,70
0,00
0,00
0,00
0,00
103 664,70

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

103 664,70

2 221 850,24

4,67 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

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
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 824
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

Suma v EUR

2 110 159,48
111 690,76
2 221 850,24
628 261,92
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628 261,92
628 261,92
1 593 588,32
0,00
33 907,28
0,00
10 701,66
0,00
0,00
0,00
44 608,94
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018
44 608,94

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017
628 261,92

§ 17 ods.6 písm. b)

7,10 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 1/2015 o poskytovaní dotácií.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Miestna organizácia slovenského zväzu
záhradkárov
Miestna organizácia slovenského rybárskeho
zväzu
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šoporňa
Poľovnícke združenie „Domovina“
Klub dôchodcov
Klub paličkovanej čipky
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých
Športový klub Šoporňa
Základná organizácia Slovenského zväzu
chovateľov Sereď 1
Stolnotenisový klub Šoporňa

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 200,00

1 200,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00
1 400,00
800,00
750,00
700,00
500,00

2 500,00
1 400,00
800,00
750,00
700,00
500,00

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

15 000,00
500,00

15 000,00
500,00

0,00
0,00

300,00

0,00

300,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie okrem dotácie pre Stolnotenisový klub
Šoporňa.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2018 nevykonávala 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
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám,

fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ - podielové dane
ZŠ s MŠ - vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

255 908,00
113 550,11

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

255 908,00
113 550,11

0,00
0,00

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

ZŠ - prenesené
kompetencie
Škola v prírode
Lyžiarske kurzy
Odchodné
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhodnení
Predškoláci MŠ
Učebné pomôcky
Rekonštrukcia cvičebných
priestorov
Asistenti učiteľov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

552 380,00

552 380,00

0,00

4 800,00
6 300,00
1 076,00
5 837,00
1 500,00
5 790,00
123,00
91 253,10

3 200,00
5 550,00
1 076,00
5 837,00
1 500,00
3 825,00
96,00
91 253,10

1 600,00
750,00
0,00
0,00
0,00
1 965,00
27,00
0,00

10 080,00

10 080,00

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nebola v roku 2018 zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemala v roku 2018 žiadnu založenú PO.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transfer:

-1-

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

-2-

312 001 Na matriku
312 001 Na register obyvateľov
312 001 Na pozemné komunikácie
312 001 Na register adries
312 001 Na spoločný stavebný úrad
312 001 Na ochranu prírody
312 001 Na stravovanie detí
312 001 Na kultúrne podujatie
312 001 Na voľby
312 001 Na učebné pomôcky
312 001 Hmotná núdza
312 001 Požiarna ochrana

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

5 689,72
1 392,27
182,26
35,60
4 683,09
7 957,68
2 270,00
500,00
8 613,78
415,00
2 876,64
3 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

5 689,72
1 392,27
182,26
35,60
4 683,09
7 957,68
2 213,00
500,00
8 347,61
415,00
2 876,64
2 851,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,00
0,00
266,17
0,00
0,00
148,31

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2018 žiadne finančné prostriedky z rozpočtov iných
obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2018 žiadne finančné prostriedky z rozpočtov VÚC.

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE – HODNOTIACA
SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. UZNESENIE:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 35 333,73 € použiť na
vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 44 491,08 €. Zostatok schodku finančných
operácií v sume 7 173,82 € vysporiadať z ostatných finančných fondov (zostatkov finančných
prostriedkov minulých rokov).

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