Záverečný účet Obce Dolné Naštice
za rok 2018

Predkladá : Ľubomíra Kasalová, starosta obce
Spracoval: Margita Kšiňanová
V Dolných Našticiach dňa 24.05.2019
Návrh záverečného účtu vyvesený na stránke obce dňa 24.05.2019
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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2017 uznesením č.24/2017
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.09.2018 uznesením č. 29/2018
- druhá zmena schválená dňa 19.11.2018 uznesením č. 31/2018
- tretia zmena schválená dňa 14.012019 uznesením č. 01/2019
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

500058,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
607015,40

263166,00
190000,00
46892,00

353248,27
199964,58
53802,55

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

500058,00

478971,42

242166,00
200500,00
57392,00

274602,17
145827,23
58542,02

0

128043,98

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
607015,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

358310,38

59,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 607015,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
358310,38 EUR, čo predstavuje 57,03 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
353248,27

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

348780,41

98,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 353248,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
348780,41 EUR, čo predstavuje 98,74 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
210015,94

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

209369,31

99,69

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej po poslednej zmene čiastky v sume 176436,57 EUR z výnosu dane
z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 176436,57
EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23058,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22494,37 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19035,32 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3422,99 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 36,06 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 97,55 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 24,82 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 64,19 EUR.
Daň za psa 600,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 66,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – v obci sa nenachádzajú
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9772,37 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
85523,86

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

77013,64

90,05
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec nemá príjmy z podnikania ani z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 813,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 813,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4700,90

0,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4700,90
EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie. Jedná sa príjem za platby materskej škola, ktorá sa
nerozpočtuje.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy úroky z vkladov.

Granty a transfery
Obec prijala za rok 2018 granty a transfery
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 57708,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 57696,56
EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie. Na úsek stavebný a dopravy granty boli prevedené
Spoločnému stavebnému úradu Bánovce nad Bebravou.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1155,00

Ministerstvo vnútra SR

54,45

Ministerstvo vnútra SR

526,86

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

26,00
189,09
532,89

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

24,75

Ministerstvo financií SR

9000,00

Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

7345,16
1400,00

Úrad vlády SR

38000,00

Účel
Prenesený výkon štátnej správy na
výchovu a vzdelávanie
Prenesený výkon štátnej správy na
ŽP
Komunálne voľby
Register adries SR
Register obyvateľov SR
Prenesený výkon štátnej správy na
úsek stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy na
úsek dopravy
Zateplenie
budovy
KD
(viacúčelová budova)
Rekonštrukcia hasič. zbrojnice
Materiálno-technického
vybavenia DHZD
Výstavba multifunkčného ihriska

Granty a transfery na multifunkčné ihrisko a na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 1400,00 Eur
a 38000,00 Eur sa použijú v roku 2019.
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Na úsek stavebného poriadku a úsek dopravy, boli prevedené Spoločnému stavebnému úradu
Bánovce nad Bebravou. Ostatné granty boli účelovo použité v súlade ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
199964,58

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2619,42

1,31

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po poslednej zmene 199964,58 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 2619,42 EUR, čo predstavuje 1,31% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2619,42 EUR, čo
predstavuje 0,00% plnenie.
Jedná sa o predaj pozemku Národnej diaľničnej spoločnosti,
3. Finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
53802,55

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6910,55

12,84

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií po poslednej 53802,55 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 6910,55 EUR, čo predstavuje 12,84 % plnenie.
4.Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá rozpočtové organizácie

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
478971,42

Skutočnosť k 31.12.2018
338502,16

% čerpania
70,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 478971,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 338502,16 EUR, čo predstavuje 70,67 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
274602,17

Skutočnosť k 31.12.2018

222182,28

% čerpania

80,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 274602,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 222182,28 EUR, čo predstavuje 80,91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
145827,23

Skutočnosť k 31.12.2018
57830,67

% čerpania
39,66

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 145827,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 57830,67 EUR, čo predstavuje 39,66 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 10500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10432,00
EUR, čo predstavuje 99,35 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia chodníkov
Zo štátneho rozpočtu bolo rozpočtovaných 133277,23 Eur skutočne bolo vyčerpané k 31. 12.
2018 v sume14337,18 Eur
a z Europského poľnohospodárskeho fondu – rozvoj vidieka rozpočtované Eur a skutočné
čerpanie bolo k 31. 12. 2018 v sume 31011,49 Eur
c) Projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 150,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 150,00 Eur, čo
predstavuje 100,00%
d) Územný plán
Z rozpočtovaných 1900,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 1900, 00 Eur čo
predstavuje 100,00 %

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
58542,02

Skutočnosť k 31.12.2018
58489,21

% čerpania
99,91

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 58542,02 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 58489,21 EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.
Finančné operácie 58542,02 EUR sa použili na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

348780,41
222182,28
126598,13
2619,42
57830,67
-55211,25
71386,88

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

6910,55

Výdavkové finančné operácie

58489,21

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-51578,66
358310,38
338502,16
19808,22

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku SF

150,92
433,45
33488,07
-14264,22

Vylúčenie z prebytku ŠJ
Vylúčenie z prebytku fin. zabezpeka bytovky
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 14264,22 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z rezervného
fondu vo výške 33454,80 EUR.
Z hospodárenia obce boli vylúčené soc. fond, účet školskej jedálne a účet nájomných bytov.
Na základe uvedených skutočností obec rezervný fond za rok 2018 nevytvára.

Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.28/2018
zo dňa 25. 06. 2018
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
33454,80
0
33454,80
Vysporiadanie pozemkov pod bytovkami
a na výstavbu chodníkov.
0
0
0
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Peňažný fond
Obec nemá vytvorený rezervný fond.

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
838,10
931,75
0
0
1618,93
0
0
0
150,92

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nemá vytvorený fond prevádzky, údržby a opráv.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
2913174,39
2874371,42

KZ k 31.12.2018 v EUR
3761124,07
3670323,51

0
2788409,32
85962,10
36585,76

0
3584361,41
85962,10
88144,67

122,60
0
0
152,76
36310,40
0
0
2217,21

156,55
0
0
491,63
87496,49
0
0
2655,89
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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
2913174,39
-406373,22

KZ k 31.12.2018 v EUR
3028035,85
-250070,81

0
0
-406373,22
1611502,13

0
0
-250070,81
1649260,48

0,00
0,00
1496580,40
114921,73
0,00
1708045,48

400,00
38000,00
1438496,73
91107,80
81255,95
1628846,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- iné záväzky – (379)
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

42671,89
8469,19
5628,74
1542,07
0,00
0,00
1438345,81
150,92
32795,91
1529604,53

42671,89
8469,19
5628,74
1542,07
0,00
0,00
1438345,81
0,00
32795,91
152453,61

z toho po lehote
splatnosti

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

Ostatné záväzky 150,92 € neboli do tabuľky zapísané nakoľko sú evidované samostatne na
strane č.9 sociálny fond.
Stav úverov k 31.12.2018
Obec má na rok 2018 poskytnutý úver na odkúpenie budovy – pohostinstvo v čiastke 41000.00
Eur a stav úveru k 31. 12. 2018 je 39907,28 Eur.
Druhý úver má obec na výstavbu chodníkov z PPA 41348,67 Eur a k 31.12.2018 je 41348,67
Eur.

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.
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Obec v roku 2018 neposkytla dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 zmluvu rozpočtom iných obcí.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
rozpočtu.
Obec nemala v roku 2018 vytvorený programový rozpočet.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
14264,22 EUR.
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