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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Záverečný účet obce Šarovce 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.
Obec Šarovce hospodárila v roku 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného
a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017
uznesením obecného zastupiteľstva.
Záverečný účet bol zostavený na základe údajov z účtovníctva obce, rozpočtovej organizácie,
príspevkovej organizácie a prílohu k návrhu záverečného účtu tvorí :
a/ Súvaha , Výkaz Ziskov a strát k 31.12.2018
b/ Výkaz o plnení rozpočtu FIN 1-12 zostavený k 31.12.2018
c/ FIN 1-12 sumárna zostava k 31.12.2018
d/ Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa § 10 odsek 7 a 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 na rok 2018 zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako
prebytkový, finančný prebytok bol rozpočtovaný na kapitálové výdavky.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového 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.
Rozpočet
obce
bol
schválený
obecným
zastupiteľstvom
dňa
12.12.2017
uznesením č. 19/4/2017
Zmeny rozpočtu:
-

Prva zmena schválená dňa 18.01.2019 Poisťovňa Union
druhá zmena schválená dňa 01.02.2018 Rozpočtovým opatrením (Okresný úrad Nitra odbor
školstva)
tretia zmena schválená dňa 23.02.2018 Rozpočtovým opatrením ( Okresný úrad Nitra, UPSVaR)
štvrtá zmena schválená dňa 25.04.2018
piata zmena schválená dňa 24.02.2018
šiesta zmena schválená dňa 26.03.2018
siedma zmena schválená dňa 25.03.2018
ôsma zmena schválená dňa 31.05.2018
deviate zmena schválená dňa 20.06.2018
desiata zmena schválená dňa 21.06.2018
jedenásta zmena schválená dňa 25.06.2018
dvanásta zmena schválená dňa 26.06.2018
trinásta zmena schválená dňa 27.06.2018

-

štrnásta zmena schválená dňa 28.06.2018
pätnásta zmena schválená dňa 24.06.2018
šesnásta zmena schválená dňa 23.06.2018
sedemnásta zmena schválená dňa 22.06.2018
osemnásta zmena schválnená dňa 19.06.2018
devätnásta zmena schválená dňa 31.08.2018
dvadsiata zmena schválená dňa 27.09.2018
dvadsiata prvá zmena schválená dňa 31.10.2018
dvadsiata druhá zmena schválená dňa 02.11.2018
dvadsiatá tretia zmena schválená dňa 08.10.2018
dvadsiatá štvrtá zmena schválená dňa 21.11.2018
dvadsiatá piatá zmena schválená dňa 25.11.2018
dvadsiatá šiestá zmena schválená dňa 31.12.2018
dvadsiatá siedmá zmena schválená dňa 27.12.2018
dvadsiatá ôsmá zmena schválená dňa 29.12.2018
dvadsiatá deviate zmena schválená dňa 12.12.2018

Všetky rozpočtové opatrenia sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení.
Schválený rozpočet obce k 31.12.2018 vrátane RO ( Základná škola – Alapiskola és óvoda)

1 685 230,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 339 605,89

1 056 386,00
365 996,00
262 848,00
0,00
1 587 880,00

1 243 108,21
365 996,00
328 348,00
600 989,04
1 385 786,27

503 126,00
613 996,00
0,00
470 758,00

652 343,92
705 953,12
500,00
600 898,04

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

Rozpočtovými opatreniami sa upravoval schválený rozpočet zvýšením v oblasti príjmov aj
výdavkov v nadväznosti na zmeny v dotáciách na prenesené kompetencie hlavné na úseku
školstva, po obdŕžaní účelových dotácií a grantov, ako aj presunmi finančných prostriedkov na
riešenie výdavkov nepremietnutých v schválenom rozpočte.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Za obec
Rozpočet na rok 2018
1 685 230,00

Skutočnosť k 31.12.2018
1 308 326,99

% plnenia
77,6

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového
rozpočtu predstavovali príjmy za predaj stavebného pozemku.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej
správy na úseku školstva, zamestnanosti, matriky, registra obyvateľstva, civilnej ochrany,
volieb, obce ako osobitného príjemcu, a dary a sponzorské obci.
1. Bežné príjmy
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy /daňové a nedaňové/ a cudzie príjmy a ich plnenie
bolo nasledovné:
Rozpočet na rok 2018
1 056 386,00

Skutočnosť k 31.12.2018
1 175 751,29

% plnenia
111

a) daňové príjmy /ekonom. klasifik. 100/
Rozpočet na rok 2018
619 019,00

Skutočnosť k 31.12.2018
618 670,79

% plnenia
99,9

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je daň z príjmov fyzických osôb – tzv. podielová daň
zo ŠR, ktorá predstavuje 41% z celkový bežných príjmov.
Daň príjmov poukázaná obci je celkom: 514 892,85 eur, plnenie rozpočtu 100%,
Daň z nehnuteľností v roku 2018 predstavovala:
a/ daň z pozemkov
71 316,98 eur
b/ daň zo stavieb
11 679,00 eur
c/ daň z bytov
143,02 eur
d/ daň zo psa
676,00 eur
Miestne dane z nehnuteľnosti boli rozpočtované vo výške 83 139,00 EUR , z toho
na bežný rok plnenie 71 316,98 EUR , čo predstavovalo 94,4 % , príjmy za pohľadávky na
miestnych daniach z minulých rokov po splatnosti boli vo výške 483,99 EUR.
Ostatné miestne dane a poplatok :
a/ daň umiestnenie jadrového zariadenia
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia : rozpočet 15 230 eur, plnenie 15 230,19 eur.
b/ poplatok za užívanie verejných priestranstiev – trhovisko bola rozpočtovaná vo výške 700,00
EUR , plnenie bolo 121,50 EUR

c/ poplatok za TKO a drobný stavebný odpad
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočtované na rok 2018 :
10 850,00 eur, plnenie 8 019,50 eur čo je 74 %. Platby z minulých rokov činia 381,30 eur.
d/ poplatok za psa
Tento poplatok bol rozpočtovaný na bežný rok vo výške 721,00 EUR , z čoho plnenie bolo vo
výške 570,50 EUR , čo predstavovalo 79%.
a) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
14 231,00

Skutočnosť k 31.12.2018
40 895,32

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

% plnenia
287
15 247,73eur

Príjmy z prenájmu: Z prenajatých budov a priestorov rozpočet 4 00,00 eur, plnenie 6 557,05
eur. Z prenajatej pôdy rozpočet 6 931 eur, plnenie 6 931 eur..
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 2 700,00 EUR,
pričom plnenie bolo 12 494,45 EUR ,ktoré tvorili:
Úroky
EUR

správne poplatky v sume 4 427,52 EUR
za predaj výrobkov a služieb, cintorínske poplatky v sume 1606,00 EUR
poplatky za MŠ a ŠKD v sume 1 765,00 EUR
príjem za režijné náklady pri ŠJ v sume 5 568,65 EUR
ostatné poplatky v sume 753,04 EUR
v banke pripísané na účet obce termínovaný vklad, bežné účty príjem v sume 467,40

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 0,00 EUR , príjem bol vo výške 13 025,74
EUR , v tom:
-

náhrady z poistného plnenia 898,40 EUR
z dobropisov príjmy vo výške 4 336,79 EUR
z preplatkov a vratiek na zdravotnom poistení v sume 6 487,78 EUR

b) Bežné granty a transfery EK 300*

Rozpočet na rok 2018
365 996,00

Skutočnosť k 31.12.2018
132 075,70

% plnenia
36

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
OÚPSVaR Levice
OÚPSVaR
OÚPSVaR
OúPSVaR
Ministerstvo práce sociálnych vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva Nitra
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

Suma v EUR
Účel
28 791,59 Osobitný príjemca –rod.
prídavky
74 667,69 Zlepšenie zamestnanosti- AČ
1 543,80 Na školské pomôcky SZP
8 962,60 Na stravné deťom SZP
21 009,62
Na terénnu sociálnu prácu
2 019,92 Na matriku
543,51 Register obyvateľov
29,20 Hlásenie pobytu obyvateľov
526,86 Komunálne voľby
231,76 CO skladník
360 649,00 Normatívne prostriedky na školu
3 927,00 Predškolská výchova MŠ
3 814,00 Vzdelávacie poukazy
7 900,00 Na výchovu a vzdelávanie SZP
283,00 Dopravné
95,00 Príspevok na učebnice

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
365 996,00

Skutočnosť k 31.12.2018
132 075,70

% plnenia
36

Granty a transfery
Dotácia na rekonštrukciu (zateplenie )budovy MŠ v Šarovciach – Názov projektu „Zníženie
energetickej náročnosti“ poskytnutý v sume 132 075,70Eur.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
262 848,00

Skutočnosť k 31.12.2018
500,00

% plnenia
0,2%

Príjmové finančné operácie predstavoval prevod zostatku prostriedkov predchádzajúceho roka
v sume 259 523,71eur nachádzajúci sa bežnom bankovom účte, depozit prostriedkov r. 2017
ZŠ nenormatívne financovanie 1 688,73 eur, depozit prostriedkov r. 2017 ZŠ originálne
kompetencie financovanie obce 1 635,56 eur.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s MŠ
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
31 278,90

% plnenia

Príjmy pozostávajú z nedaňové príjmy, granty a transfery:
220- Administratívne poplatky a iné poplatky
240 – Úroky z tuzemských úverov
290- Iné nedaňové príjmy
300- Tuzemské bežné granty a transfery

20 353,97 eur
33,73 eur
3 389,31 eur
7 501,89 eur

Kapitálové príjmy
Skutočnosť k 31.12.2018
0
0
Rozpočtová organizácia kapitálové príjmy nemala.

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 Obec a rozpočtová
organizácia ZŠ s MŠ.
Rozpočet na rok 2018
1 587 880,00

Skutočnosť k 31.12.2018
1 894 989 ,14

% čerpania
119,3

Skutočnosť k 31.12.2018
509 221,80

% čerpania
101

1. Bežné výdavky obce:
Rozpočet na rok 2018
503 126
Funkčná klasif. Názov
01.1.1
01.3.3
01.6.0
01.7.0

Správa obce
Matrika a register obyvateľov
Všeobecne verejné služby- Komunálne voľby
Poplatky banke za vedenie účtu
Splátka úroku z úveru
Manipulačné poplatky k úveru

02.2.0
03.1.0
03.2.0
04.1.2

Civilná ochrana-skladník CO
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť

rozpočet
197 333,00
2 440,00
0,00
150
1 650
0
270,00
24 000,00
2 000,00
60 835,00

plnenie
194 313,88
4 347,84
520,74
60,00
0,00
0,00
162,78
22 781,12
800,00
99 936,03

%
80
56
100
40
0
3
60
80
40
83

04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.6.0
06.2.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
09.1.2
10.4.0
10.4.0
10.7.0
10.7.0
10.7.0

Správa a údržba miestnych komunikácií
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Ochrana životného prostredia /rybárom/
Rozvoj obcí, verejné priestranstvá, zeleň
Verejné osvetlenie
Šport - TJ
Kultúra
Múzeum
Knižnica
Deň obce
Dotácia Matica Slovenská
Dotácia Csemadok
Vysielacie a vydavateľské služby/ MR,noviny/
Cintoríny a domy smútku
Náboženské služby-dotácia Rímskokatol.cirkvi
Dotácia reformovanej cirkvi
Rekonštrukcia ,prístavba, modernizácia ZŠ
projektový manažment - vyúčtovanie

1 000,00
22 815,00
150,00
500,00
26 570,00
16 000,00
12 300,00
33 225,00
3 900,00
8 220,00
7 500,00
500,00
500,00
5 000,00
4 700,00
500,00
500,00

Terénna sociálna práca –rodina a deti
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Na školské pomôcky deťom zo SZP
Na stravu deťom so SZP

27 679,00
40 000,00
3 000,00
1 050,00
12 700,00

4 500,00

267,12
20 700,14
0,00
660,00
30 810,81
15 442,95
11 328,57
25 959,04
3 949,35
6 244,72
2 085,97
500,00
500,00
1 008,04
2 317,38
500,00
500,00
4 400,00
29 348,29
27 511,92
4 881,84
1 045,80
12 678,73

Medzi významné položky bežného rozpočtu obce patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (611)
Z rozpočtovaných 190 233,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 208 646,27
EUR, čo je 109 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície,
kultúry, opatrovateľky, aktivačné práce, verejné priestranstvá, komunitných pracovníkov,
matriky, zamestnanci AČ.
Poistné a príspevky do poisťovní (620)
Rozpočtované 75 651 EUR skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo 75 426,55 eur, čo je 99 %.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 162 707 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 162 733,19 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a verejných priestranstiev,
odvoz TKO, a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných 58 585 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 53 521,85 EUR,
čo predstavuje 91 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných 1 650 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.

21
52
0
100
85
82
85
78
73
72
43
100
100
17
41
100
100
99
90
69
100
100
100

2) Kapitálové výdavky obce :
Rozpočet na rok
2018
613 996,00

Rozpočet po
úprave 2018
705 953,12

Skutočnosť
k 31.12.2018
275 166,43

% čerpania
44

Obec Šarovce v roku 2018 vykonala rekonštrukciu Materskej školy a miestnych komunikácii
v obci.
-

Rekonštrukcia Materskej školy “ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v
obci Šarovce” 132 075,70 EUR
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Šarovce 74 668,80 EUR

3) Výdavkové finančné operácie obce :
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
500,00

% čerpania

Čerpania jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií: bola 16.01.2018
poskytnutá kaucia – pri prenájme miestnosti ambulancie lekára obce. Kaucia bola vrátená dňa
18.07.2018 na bežný účet obce.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s MŠ
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
470 758,00

Skutočnosť k 31.12.2018
586 662,15

Funkčná klasifik.

Názov

09.1.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0
09.6.0.6
10.7.0

Materská škola
ZŠ I. stupeň
ZŠ II. stupeň
Školský klub detí
Školská jedáleň
Dopravné – deťom zo SZP

% čerpania
124
rozpočet

plnenie

83 66,91 82 427,30
175 114,36 174 170,15
185 534,64 183 145,25
28 619,35 26 703,98
68 776,63 71 865,61
226,60
89,60

Významné položky bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie :
Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania: (610)
Z rozpočtovaných 295 930 eur bolo skutočne čerpané 352 392,46 eur čo je 119 %,
Poistné a príspevky do poisťovní: (620)
rozpočtované 109 097 eur, plnenie 122 496,89 na 112%,
Tovary a služby: (630)
rozpočtované 70 471 eur, plnenie 53 266,59 eur čo je 75 %,
Bežné transfery: (640)
rozpočtované 20 760eur plnenie 17 972,91eur. Je 86 %

%
99
99
99
93
104
40

Kapitálové výdavky ZŠ
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 207 030,10

z toho : bežné príjmy obce

1 175 751,29

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

31 278,90

1 095 883,95

z toho : bežné výdavky obce

509 221,80

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

586 662,15

111 146,24
132 075,70

z toho : kapitálové príjmy obce

132 075,70

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

0,00

275 166,43

z toho : kapitálové výdavky obce

275 166,43

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (357)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

- 143 090,73
-31 944,49
4 986,85
-36 931,34

Príjmy z finančných operácií

6 816,24

Výdavky z finančných operácií

500,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

6 316,24
1 345 922,13
1 371 550,38
-30 615,10

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

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 vylúčili:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v sume 6 250,83EUR, a to na :

-Vzdelávacie poukazy- ZŠ v sume 1 264,27 EUR
- Predškolská výchova MŠ v sume 1 515,95 EUR
- Dopravné žiakom v sume 137,00 EUR
- Prenesené kompetencie
3 333,60EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky budú v rámci rozpočtu účelovo spotrebované a vyúčtované
v roku 2018.
Takto zistený schodok rozpočtu v sume 36 931,34 EUR bol 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, schodok vo výške
36 931,34 eur vznikol pri úhrade faktúr za rekonštrukciu miestnej komunikácii obce.
V súlade s ustanovením §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. obec uvádza v prílohe návrhu záverečného účtu vyčíslenie
výsledku hospodárenia aj v metodike ESA 2010 .

6. Bilancia aktív a pasív obce 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
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018v EUR

2 872 397,97
2 508 969,55

2 252 279,55
2 222 656,49

5 049,76
2 192 990,29
310 929,
361 456,65

37 116,55
2 185 539,91
0,00
29 623,06

14 299,41
2 197,42
18 589,95
325 460,50
909,37
1 971,77

0,00
1 111,24
28 511,82
0,00
0,00
0,00

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
2 872 397,97
1 875 784,36

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 991 575,61
2 049 994,64

110,20
0,00
1 875 674,16
40 883,35

110,20
0,00
2 049 884,44
53 296,69

0,00
0,00

0,00
0,00

7 631,77
33 251,58
0
955 730,26

9 564,77
38 745,07
0
888 284,28

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku voči:
- dodávateľom /321/
- zamestnancom /331/
- poisťovniam /336/
- daňovému úradu /342/
- štátnemu rozpočtu /357/
- rezervy /323/
- záväzky zo sociálneho fondu /472/
- ostatné záväzky /379

5 876,88 eur
22 409,05 eur
7 648,72 eur
2 810,42 eur
4 986,85 eur
0,00 eur
2 340,64 eur
225,71 eur

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
Obec k 31.12.2018 eviduje pohľadávky:
-na účte 315 ostatné pohľadávky v sume
2 197,32 eur
/ preplatky energií, dobropis poistného za ČOV../
- na účte 318-pohľadávky nedaňové
4 594,31 eur
/odpad TKO
- na účte 319 – pohľadávky daňové
12 052,00 eur
- na účte 391 sú evidované opravné položky k účtom 318 a 319 / k pohľadávkam za
TKO, daň z nehnuteľností a nájomné/ v celkovej sume sume 24 669,82 eur./

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie SLUŽBY, ktorá hospodári podľa vlastného
rozpočtu, nákladov a výnosov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Celkom výnosy
Celkom náklady
Hospodársky výsledok
Príjmy:
Výdavky
Výsledok:

99 381,49eur
99 379,10eur
2,39eur

96 626,88eur
101 866,23eur
-5 239,35eur

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami príspevkovej organizácie Služby vo výške
5 239,35 eur , bol vykrytý zo zostatkov finančných prostriedkov na bankovom
účte príspevkovej organizácie s predchádzajúceho roka.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2012 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-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota- FO Klas Šarovce
Rybársky spolok GRANUS Šarovce
Matica Slovenská – miestna organizácia
Csemadok – miestna organizácia /z r.2015/

9 000,00
660,00
500,00
500,00

9 000,00
660,00
500
500,00

0
0
0
0

Rímskokatol.cirkev Šarovce –reštaurátorské
práce , reformováná cirkev Šarovce
Centrá voľného času

1 000,00

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

50,00

-4-

1 000,00

0

50,00

0

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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa na originálne kompetencie
Rozpočtová organizácia

Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov podľa
rozpočtu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

83 600,91 eur
28 619,35 eur
68 776,63 eur

82 427,30 eur
26 703,98 eur
71 865,61 eur

Rozdiel - vrátenie

1 173,61 eur
1 915,37 eur
3 088,98 eur

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, príspevkovej
organizácii:
Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu SLUŽBY Šarovce, ktorá sa zaoberá zberom,
triedením a zhodnocovaním separovaného zberu
- prostriedky zriaďovateľa- obce
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

6 072,47eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

6 072,47 eur

Rozdiel
0

- prostriedky od ostatných subjektov
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

4 597,95
Z ÚPSVaR
0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

4 597,95
0,00

0

zo Združenia za čisté
Dolné Pohronie

- príjmy : prostriedky vlastné- z činnosti
Za zmluvný zber a vývoz separovaného odpadu a zhodnotenie

82 739,66 EUR

- výdavky spolu :
Mzdové výdavky
Príspevky do poisťovní
Energie
Materiál,
Oprava údržba, PHM,
Všeobecné služby
Poštové služby a telefón + int.
Ostatné
Výdavky celkom:

55 349,07 EUR
21 696,90 EUR
3 267,58 EUR
3 913,71 EUR
5 597,12 EUR
4 994,05EUR
1 031,50EUR
6 016,30 EUR
101 866,23 EUR

Obec je členom Združenia za čisté Dolné Pohronie so sídlom v Šarovciach. V roku 2018
Neboli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky.
b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

UPSVaR Levice

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 )

-5-

BV – Rodinné prídavky- osobitný
príjemca

28 791,59

28 791,59

0,00

ÚPSVaR Levice

BV-Zlepšenie zamestnanosti -projekty

74 667,69

74 667,69

0,00

ÚPSVaR Levice

BV-Na škol. pomôcky pre deti zo SZP

1 543,80

1 543,80

0,00

ÚPSVaR Levice

BV- Na stravné deťom zo SZP

8 962,60

8 962,60

0,00

MPSVaR

BV - Na terénnu sociálnu prácu

21 009,62

21 009,62

0,00

MV SR

Na matriku

2 019,92

2 019,92

0,00

MV SR

Na Register občanov a register adries

572,71

572,71

0,00

MV SR

Komunálne voľby

526,86

526,86

0,00

MV SR

Na CO-skladník

231,76

231,76

0,00

OÚ odbor školstva

Predškolská výchova MŠ

3 927

3 927

0,00

OÚ odbor školstva

Vzdelávacie poukazy

3 936

3 936

0,00

OÚ odbor školstva

Na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP

7 900

7 900

0,00

OÚ odbor školstva

Na dopravné

283

146

137

OÚ odbor školstva

Príspevok na učebnice

95

95

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu so štátnym fondom – „ Zmluva č. 129738 08U02
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, uzatvorená podľa §9 ods. 6
a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posky
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2018 žiadne finančné prostriedky do rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 prijala z VÚC finančné prostriedky formou dotácií „ Keď hudba spája ľudí“
v sume 1 200,- EUR.
12. Prehľad o stave finančných prostriedkov na bankových účtoch
a v pokladni Obce k 31.12.2018
účet 221 01 základný bežný účet
209 676,62eur
účet 221 10 dotačný účet- prenesené kompetencie-školy
396,90 eur
účet 221 2 dotačný účet- ÚPSVaR pre deti zo SZP
39,81 eur
účet 221 04 sociálneho fondu
100,20eur
účet 221 16 terminovaný vklad Municipál
68 756,05 eur
Finančné prostriedky v pokladni 1
5 216,44 eur
v pokladni 2 soc.fond
143,24 eur

13.Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.
Obec rozhodnutím obecného zastupiteľstva nevykonáva programové hodnotenie rozpočtu
od roku 2014.
14. Návrh uznesenia:
1) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok 2018.
2)Obecné zastupiteľstvo
a/prerokovalo predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2018
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce s výrokom „ bez výhrad“.
3) Obecná zastupiteľstvo

a/ schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 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
b/ schvaľuje previesť prebytok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške EUR na tvorbu rezervného
fondu
c/ použiť prostriedky rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov obce v roku 2019

