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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 aj kapitálový
rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 20/7/2017
V rámci rozpočtu bol uskutočnený presun rozpočtových položiek v zmysle zákona 369/1990
Zb.z. a následných právnych úprav (rozpočtové opatrenie č. 1 – č. 5).
- 1. zmena rozpočtu schválená dňa 26.04.2018 uznesením č. 9/3/2018
(Rozpočtovým opatrením č. 1)
- 2. zmena rozpočtu schválená dňa 20.09.2018 uznesením č. 7/6/2018
(Rozpočtovým opatrením č. 2 a 3)
- 3. zmena rozpočtu schválená dňa 09.12.2018 uznesením č. 13/8/2018
(Rozpočtovým opatrením č. 4 a 5)
Rozpočet obce k 31.12.2018

928 640

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 089 192

903 800
10 000
12 140
2 700
926 440

985 000
65 000
18 140
21 052
1 080 828

460 040
8 000
26 400
432 000
+2 200

519 240
79 500
26 400
455 688
+8 364

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 089 192

Skutočnosť k 31.12.2018
1 132 973

% plnenia
104 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 089 192 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 132 973 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
1 006 052

Skutočnosť k 31.12.2018
1 024 321

% plnenia
102 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 006 052 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 024 321 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
483 150

Skutočnosť k 31.12.2018
507 109

% plnenia
101 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 420 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 426 452 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 47 577 EUR, čo je
124 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 159 EUR, dane zo stavieb boli v sume
22 292 EUR a dane z bytov boli v sume 126 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 446,08 EUR.
Prijaté finančné prostriedky z ostatných daňových príjmov za rok 2018:
Daň za psa 1 853 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 144 EUR
Daň za ubytovanie 943 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 992 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
64 350

Skutočnosť k 31.12.2018
69 426

% plnenia
108 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 64 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 69 426 EUR, čo je
108 % plnenie.
Príjmy z prenájmu:
Uvedený príjem zahŕňa z rozpočtovaných 7 400 EUR príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 156 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 742 EUR.
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Príjmy za stravné:
Uvedený príjem zahŕňa príjem na účet školskej jedálne za stravné v sume 27 658 EUR
z rozpočtovaných 27 000 EUR
Príjmy za administratívne a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 29 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 870 EUR, čo je
113 % plnenie.
(príjmy za predaj tovarov a služieb, za deti v MŠ, správne úkony, poplatky za vodu, príjmy
z hazardných hier, réžia ŠJ, dobropisy, vratky zo zúčtovania ZP)
c) granty a transfery:
Rozpočet na rok 2018
437 500

Skutočnosť k 31.12.2018
426 733

% plnenia
98 %

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 437 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 426 733 EUR, čo
predstavuje 98 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Poskytovateľ
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
ÚPSVaR B. Štiavnica
ObÚ Žiar nad Hronom
ÚPSVRaR B. Štiavnica
ÚPSVRaR B. Štiavnica
ÚPSVRaR B. Štiavnica
ObÚ Žiar nad Hronom
ObÚ Žiar nad Hronom
KÚ živ.prostr.B.B.
OÚ Banská Bystrica
MV SR
Dotácia BBSK
Granty - sponzorské
Dobrovoľná požiarna ochrana

Suma v €
383 950 €
1 330 €
3 200 €
1 450 €
10 080 €
2 300 €
2 400 €
50 €
1 609 €
1 879 €
332 €
3 243,18 €
985 €
8 359,02 €
750,52 €
401,94 €
37,20 €
116,26 €
82,77 €
526,86 €
1 150 €
1 100 €
1 400 €

SPOLU

426 732,75 €

Účel
Na školstvo – Normatívne financovanie
(ZŠ)dopravu (ZŠ)
Na
Na vzdelávacie poukazy (ZŠ)
Na deti zo SZP (ZŠ)
Asistenti učiteľa
Príspevok na školy v prírode
Príspevok na lyžiarsky výcvik
Príspevok na učebnice
ZŠ - odchodné
Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Na školské potreby v hm. núdzi
Na matriku
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
§54 – Opatrenia na trhu práce
Aktivačné práce
Evidencia obyvateľstva
Register adries
Prenesený výkon - životné prostredie
Vojnové hroby
Voľby do orgánov samospráv obcí
Trnavohorské aktivity
MŠ Tesco, Curaprox, OZ Žiarska kotlina
Dotácia pre DPO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
65 000

Skutočnosť k 31.12.2018
94 662

% plnenia
145 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 65 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
94 662 EUR.
Príjem z kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 65 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 94 662 EUR:
 14 662 EUR (príjem z predaja pozemkov)
 50 000 EUR (dotácia z Environmentálneho fondu na protipovodňovú ochranu - rigoly)
 30 000 EUR (dotácia z MV SR na rekonštrukciu požiarne zbrojnice)
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
18 140

Skutočnosť k 31.12.2018
13 990

% plnenia
77 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 18 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
13 990 EUR, čo predstavuje 77 % plnenie.
V roku 2018 pozostávali príjmové finančné operácie z:
 Zostatky nevyčerpaných FP z predchádzajúcich rokov vo výške 7 990
(na dopravné žiakom ZŠ vo výške 464 EUR, zostatok na potr. účte 7 526 EUR)
 Zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6 000 EUR

EUR

Na základe schváleného rozpočtu bolo realizované použitie rezervného fondu v sume 6 000 EUR
na nákup skladového kontajnera na posypový materiál.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
21 052

Skutočnosť k 31.12.2018
21 052

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21 052 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
21 052 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia nemala.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Trnavá Hora
21 052 EUR
(príjmy z prenájmu telocvične, príspevky na Školský klub detí, príjmy z dobropisov a vratiek)
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
625 140

Skutočnosť k 31.12.2018
603 693

% čerpania
97 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 625 140 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 603 693 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
519 240

Skutočnosť k 31.12.2018
498 654

% čerpania
96 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 519 240 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
498 654 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
Medzi významné výdavkové položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610xxx/
Z rozpočtovaných 185 280 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 177 314 EUR, čo
je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, matriky, opatrovateľskej
služby a pracovníkov pracujúcich cez projekty ÚPSVaR, a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní /620xxx/
Z rozpočtovaných 69 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 71 128 EUR, čo je
102 % čerpanie.
Tovary a služby /630xxx/
Z rozpočtovaných 248 410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 235 993 EUR, čo je
95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery /640xxx/
Z rozpočtovaných 14 850 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 654 EUR, čo
predstavuje 92 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami /650xxx/
Z rozpočtovaných 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 564 EUR, čo
predstavuje 71 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia – názov – rozpočet – rozpis
01.1.1. – Verejná správa – rozpočet 180 670 €, celkové výdavky 173 215 € (96 %)
01.3.3. – Matrika - rozpočet 3 000 €, celkové výdavky 3 243 € (108 %)
kód zdroja 111 (štátny rozpočet)
01.6.0. – Všeobecné verejné služby- rozpočet 527 €, celkové výdavky 527 €
kód zdroja 111 (štátny rozpočet) – voľby do OSO
03.2.0 – Požiarna ochrana – rozpočet 6 360 €, celkové výdavky 6 588 € (104 %)-1 400 € z dotácie
04.1.2. – Všeobecná pracovná oblasť – rozpočet 11 700 €, celkové výdavky 7 140 € (61%)
kód zdroja 111 (štátny rozpočet)
04.5.1. – Správa a údržba ciest – rozpočet 12 600 € celkové výdavky 8 984 € (71 %)
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi - rozpočet 31 850 €, celkové výdavky 30 301 € (95 %)
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06.2.0 –
06.3.0. 06.4.0 –

Rozvoj obcí – rozpočet 43 170 €, celkové výdavky 45 086 € (104 %)
Zásobovanie vodou – rozpočet 6 320, celkové výdavky 5 592 € (88 %)
Verejné osvetlenie - rozpočet 7 000 €, celkové výdavky 6 476 € (93 %)
(spotreba elektrickej energie – verejné osvetlenie, údržba a oprava)
08.1.0 – Rekreácia, kultúra – rozpočet 10 250 €, celkové výdavky 9 598 € (94 %)
(dotácia TJ, dotácia Klub dôchodcov, OZ Kľačianske dvory, florbal, Hasiči, všeobecný
materiál na kultúru z rozpočtu obce )
08.2.0. – Ostatné kultúrne služby a knižnica – rozpočet 10 150 €, celkové výdavky 9 552 € (94 %)
(kultúrne domy -prevádzka, kultúrne podujatia, jubileá)
08.3.0. – Vysielacie služby - rozpočet 1 700 €, celkové výdavky 1 799 € (106 %) – oprava miestneho
rozhlasu
08.4.0. – Náboženské a iné spoločenské služby– rozpočet 3 270 €, celkové výdavky 2 923 € (89 %)
(prevádzka cintorínov, domu smútku, kolumbária)
09.1.1.1. – Predškolská výchova – rozpočet 104 850 €, celkové výdavky 103 896 € (99 %)
09.1.2.1. – Základná škola – rozpočet 500 €, celkové výdavky 500 € (100 %)
09.6.0.1 – Školské stravovanie– rozpočet 76 050 €, celkové výdavky 74 801 € (98 %)
10.2.0. – Sociálne služby – rozpočet 1 400 €, celkové výdavky 866 € (62 %)
(jednorazové dávky v hmotnej núdzi, stravovanie dôchodcov)
10.4.0. – Rodina a deti – rozpočet 1 000 €, celkové výdavky 520 € (52 %)
(príspevok pri narodení dieťaťa)
10.6.0. - Rozvoj bývania – rozpočet 1 500 €, celkové výdavky 1 377 € (92 %)
10.7.0. – Sociálna pomoc občanom - rozpočet 5 900 €, celkové výdavky 5 670 € (96 %)
----------------------498 654 €

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
79 500

Skutočnosť k 31.12.2018
79 290

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 79 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 79 290 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
V rámci kapitálových výdavkov bolo v roku 2018 čerpaných 79 290 € z toho :
- Protipovodňová ochrana - rigoly – dotácia Environmentálny fond 50 000 €
- Protipovodňová ochrana - rigoly – čerpanie z vlastných zdrojov 3 060 €
- Obstaranie Územného plánu - čerpanie z vlastných zdrojov 500 €
- Oddychová zóna pri OÚ - čerpanie z vlastných zdrojov 6 129 €
- Outdoorové ihrisko Kľačany – čerpanie z vlastných zdrojov 3 990 €
- Kontajnerový sklad posypového materiálu – čerpanie z RF 6 000 €
- Kontajnerový sklad posypového materiálu – čerpanie z vlastných zdrojov 1 140 €
- Nákup konvektomatu do ŠJ – čerpanie z vlastných zdrojov 8 471 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
26 400

Skutočnosť k 31.12.2018
25 749

% čerpania
98 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 26 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 25 749 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie predstavujú v plnej výške splácanie istiny z prijatých úverov.
Splátka vo výške 14 265 EUR – splátka úveru na modernizáciu verejného osvetlenia
Splátka vo výške 11 484 EUR – splátka úveru na výstavbu detského ihriska.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
455 688

Skutočnosť k 31.12.2018
455 642

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 455 688 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 455 642 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu RO:
PRENESENÉ KOMPETENCIE: (455 642 €)


NORMATÍVNE FP:

(383 950 €)

- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní, prevádzka (energie, materiál, cestovné, údržba,
služby)


NENORMATÍVNE FP: (32 372 €)

- dopravné žiakov
- vzdelávacie poukazy
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
- na asistenta učiteľa
- príspevok na učebnice
- príspevok na školy v prírode
- lyžiarsky výcvik
- odchodné
- asistent učiteľa - Erofondy

1 126 €
3 200 €
1 450 €
10 080 €
50 €
2 200 €
1 200 €
1 609 €
11 457 €

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: (39 320 €)
- osobné náklady
- prevádzkové náklady
- ostatné (vrátené odvodové príjmy)

24 059 €
2 595 €
12 666 €

Kapitálové výdavky Základná škola v roku 2018 nerealizovala.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Rozpočtové 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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 024 320,71
1 003 268,59
21 052,12

954 296,25
498 653,98
455 642,27

+70 024,46
94 662,00
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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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Hospodárenie obce

94 662,00
0

79 289,67
79 289,67
0

+15 372,33
+85 396,79
13 990,67
25 749,22

-11 758,55
1 132 973,38
1 059 335,14
+73 638,24

Prebytok rozpočtu v sume 73 638,24 EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 30 668,51 EUR navrhujeme použiť na: tvorbu rezervného fondu.
.
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 predchádzajúcom
rozpočtovom roku, a to na : dopravné žiakom ZŠ v sume 668,51 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku – na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30 000 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.
Z prebytku rozpočtu sa tiež vylučuje konečný zostatok mimorozpočtového účtu školskej jedálne v sume
7 332,73 EUR, ktorého počiatočný stav bol v roku 2018 zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné
operácie.

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 v sume -11 758,55 EUR bol krytý prebytkom bežného
a kapitálového rozpočtu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 35 637 EUR.
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6.

Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici obce

Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch celkom k 31.12.2018 je vo výške
135 549,55 €. Peňažné prostriedky sa nachádzajú na základných bežných a fondových účtoch
vo VÚB a.s. a v pokladni obce.
Peňažné prostriedky predstavujú:
- základný bežný účet
35 390,19 €
- dotačný účet
256,67 €
- sociálny fond
1 632,10 €
- rezervný fond
58 545,54 €
- potravinový účet
7 322,73 €
- dotácia na rekonštr.pož.zb.
30 000,00 €
- pokladňa
2 402,32 €
------------------FINANČNÉ ÚČTY SPOLU
135 549,55 €

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára
rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Iné fondy obec netvorí. Rezervný fond sa vedie
na samostatnom bankovom účte. 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 :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
Výdavky realizované z RF v roku 2018:
- Nákup skladového kontajnera na posypový materiál: 6 000 €
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné, ošatné
- stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
38 167,94
26 377,60
6 000,00
0
0
58 545,54

Suma v EUR
2 698,83
1 779,18
0
110,25
0
162,14
2 560,00
0
1 645,62
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

1 198 642,41 €

1 251 478,56 €

Neobežný majetok spolu

1 109 718,23 €

1 106 767,82 €

0,00 €

4 895 €

Dlhodobý hmotný majetok

888 514,23 €

880 668,82 €

Dlhodobý finančný majetok

221 204,00 €

221 204,00 €

87 055,74 €

142 553,04 €

644,77 €

405,96 €

4 077,99 €

3 725,07 €

0,00 €

0,00 €

7 221,04 €

2 872,46 €

75 111,94 €

135 549,55 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00 €

0,00 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00 €

0,00 €

1 868,44 €

2 157,70 €

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

1 198 642,41 €

1 251 478,56 €

780 642,37 €

846 563,31 €

Oceňovacie rozdiely

0,00 €

0,00 €

Fondy

0,00 €

0,00 €

Výsledok hospodárenia minulých rokov

780 642,37 €

846 563,31 €

Výsledok hospodárenia

-72 208,89 €

48 661,81 €

90 250,39 €

87 981,71€

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Záväzky
z toho :
Rezervy

€
0,00 €

900,00 €

464,53 €

30 668,51 €

2 698,83 €

5 756,24 €

Krátkodobé záväzky

46 714,75 €

36 032,68 €

Bankové úvery a výpomoci

40 372,28 €

14 624,28 €

327 749,65 €

316 933,54 €

Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Dňa 22.11.2015 bola v súlade s uznesením OZ v Trnavej Hore 7/7/2015 zo dňa 19.11.2015
s VÚB, a.s. uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere na spolufinancovanie investičného
projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v Trnavej Hore“. Investičný úver vo výške
42 020 € - frekvencia splácania je v mesačných splátkach 1 200 Eur s výnimkou poslednej
splátky, ktorá bola vo výške zostatku úveru. Amortizácia úveru bola k 21.11.2018. Z úverového
účtu boli k 31.12.2018 zrealizovaná nasledovné splátky:
Poskytnutý úver v r .2015:
Splatená istina k 31.12.2018:
Úroky zaplatené za rok 2018:
Konečný zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2018:

42 020 €
42 020 €
113,36 €
0,00 €

Dňa 13.11.2017 bola v súlade s uznesením OZ v Trnavej Hore 8/4/2017 zo dňa 08.06.2017
s VÚB, a.s. uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere na spolufinancovanie investičného
projektu: „Výstavba detského ihriska“. Investičný úver vo výške 29 240,28 € - frekvencia
splácania je v mesačných splátkach 1 044 Eur s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo
výške zostatku úveru. Amortizácia úveru je k 25.02.2020.
Poskytnutý úver v r .2017:
29 240 €
Splatená istina k 31.12.2018:
14 616 €
Úroky zaplatené za rok 2018:
386,85 €
Konečný zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2017:
14 624 €
Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavala pravidlá používania návratných
zdrojov financovania podľa §17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri
prijatí úveru suma dlhu obce neprekročila 60% zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
neprekročila 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2018

Splatnosť

VÚB, a.s.

Modernizácia
verej.osvetlenia
Výstavba
detského ihriska

42 020 €

1,8 %

0,00 €

r. 2018

29 240,28 €

2,0 %

Blanco
zmenka
Blanco
zmenka

14 624,28€

r. 2020

VÚB, a.s.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu.
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10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Telovýchovná jednota Sokol – BV

Suma
poskytnutých FP

Suma skutočne
použitých FP

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )

-23 500 €

-33 500 €

-40€

850 €

850 €

0€

1 000 €

1 000 €

0€

400 €

400 €

0€

5 750 €

5 750 €

0€

Občianske združenie Kľačianske dvory – BV
Klub dôchodcov
Florbal – Trnavohorské svište

SPOLU

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce
na rok 2018 a so Zmluvami o poskytnutí dotácie.

11. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov
Voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) 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 obec
finančne usporiadala 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola Trnavá Hora
Príspevky na ŠKD
Ostatné príspevky zriaďovateľa
Vlastné prostriedky RO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

26 700,00 €
0€
12 666,43 €

26 653,82 €
0€
0,00 €

46,18 €
0€
12 666,43 €
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola Trnavá Hora

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

383 950,00 €
33 040,53 €

383 950,00 €
32 372,02 €

0€
668,51 €

Prenesené komp.-normatívne
Prenesené komp.-nenormatívne

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
ÚPSVaR
B.fŠŠŠtiavnica
ÚPSVaR
BŠtiavnica
ObÚ Žiar nad
Hronom
ObÚ
Žiar nad
Hronom
ObÚ
Žiar nad
Hronom
KÚ živ.prostr.BB
OÚ BB
ÚPSVaR
B.Štiavnica
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
SPOLU

Účel

-2Na školstvo – Normatívne FP (ZŠ)
Na dopravu (ZŠ)
Na vzdelávacie poukazy (ZŠ)
Na deti zo SZP (ZŠ)
Asistenti učiteľa (ZŠ)
Príspevok na učebnice (ZŠ)
Príspevok na školy v prírode
Príspevok na lyžiarske kurzy
Odchodné
Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Na školské potreby v hm. núdzi
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Na matriku
Register adries
Evidencia obyvateľstva
Prenesený výkon – život. prostredie
Vojnové hroby
§54 – Opatrenia na trhu práce
§52 – Aktivačné práce
Voľby - samospráva
Dotácia na rekonštrukcie pož.zbroj.

Suma
poskytnutých
FP
-3383 950 €
1 330 €
3 200 €
1 450 €
10 080 €
50 €
2 300 €
2 400 €
1 609 €
1 879 €
332 €
985 €
3 243,18 €
37,20 €
401,94 €
116,26 €
82,77 €
8 359,02 €
750,52 €
526,86 €
30 000 €

Suma
použitých
FP
-4383 950 €
661,49 €
3 200 €
1 450 €
10 080 €
50 €
2 200 €
1 200 €
1 609 €
1 879 €
332 €
617 €
3 243,18 €
37,20 €
401,94 €
116,26 €
82,77 €
8 359,02 €
750,52 €
526,86 €
0€

453 547,28 €

421 210,77 €

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5668,51 €
100 €
1 200 €
368 €
30 000 €
32 336,51 €

Vrátené finančné prostriedky:
Nevyčerpané finančné prostriedky na stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 368 € boli vrátené
na ÚPSVaR Banská Štiavnica dňa 11.12.2018, na účet SK14 8181 0000 0070 0053 2412.
Nevyčerpané finančné prostriedky na lyžiarske kurzy v sume 1 200 € boli vrátené na MV SR
dňa 28.02.2018, na účet č. SK7881800000007000180023.
Nevyčerpané finančné prostriedky na školu v prírode v sume 100 € boli vrátené na MV SR dňa
26.06.2018, na účet č. SK7881800000007000180023.
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Prenesené finančné prostriedky do roku 2018
Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné žiakov v sume 668,51 € boli dňa 21.12.2018
pripísané z účtu ZŠ na bežný účet obce, pričom tieto je možné opätovne čerpať do 31. marca
nasledujúceho účtovného obdobia.
Nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30 000 € je
možné opätovne čerpať do 31. decembra nasledujúceho účtovného obdobia.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ dotácie - VÚC
Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky

Suma
poskytnutých FP
2018

Suma skutočne
použitých FP
2018

1150,-

1 121,90,-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )

- kapitálové výdavky
Banskobystrický
výdavky

-1samosprávny

kraj

–

bežné

28,10 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na „Trnavohorské aktivity“, v sume 28,10 € boli
vrátené na VÚC BB dňa 11.12.2018

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením č. 27/6/2013 zo dňa 29.11.2013 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schválilo
ukončenie uplatňovania Programového rozpočtu obce s účinnosťou od 1.1.2014. Od 1.1.2014
obci zanikla povinnosť zostavovať, schvaľovať a viesť výdavky obce v programovej štruktúre.

14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie výsledku hospodárenia – prebytku rozpočtu vo
výške 42 969,73 €, /zisteného 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/ – prevodom zostatku do Rezervného fondu obce v roku 2019.
Záverečný účet obce za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Trnavá Hora dňa:
14.03.2019 Zverejnený na webovej stránke obce dňa: 14.03.2019
Pripomienky k záverečnému účtu obce Trnavá Hora za rok 2018 je možné predkladať do:
29.03.2019
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