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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 prebytkový. 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 11.12.2017 uznesením č. 7/2017
písm. C bod. 7.l
Rozpočet bol zmenený :
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením schválená uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2
písm. a) b) c)

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v eurách

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v eurách

1.
2.
3.

20.02.2018
28.03.2018
23.05.2018

1 786 001,00
1 784 750,00
1 886 303,12

1 770 997,00
1 777 646,00
1 872 138,96

4.
5.
6.

14.06.2018
06.07.2018
06.12.2018

Uznesenie č. 2/2018 písm. C, bod 7
Uznesenie č. 3/2018 písm. C, bod 3
Uznesenie č. 4/2018 písm. C, bod
27
Uznesenie č. 5/2018 písm. C, bod 5
Uznesenie č. 6/2018 písm. C, bod 8
Uznesenie č. 9/2018 písm. C, bod
18

2 428 603,12
2 317 825,76
1 847 453,47

2 426 888,96
2 299 018,40
1 790 935,11

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

1 469 442,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 848 094,46

1 225 705,00
180 375,00
51 562,00
11 800,00
1 464 959,00

1 328 256,27
252 180,00
171 592,00
96 066,19
1 785 944,06

410 989,00
327 500,00
71 917,00
654 553,00
4 483,00

479 318,94
480 624,77
72 147,00
753 853,35
62 150,40
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 848 094,46

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 810 671,53

97,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 848 094,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 810 671,53 EUR, čo predstavuje 97,97 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 328 256,27

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 318 710,33

99,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 328 256,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 318 710,33 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
703 762,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

699 985,58

99,46

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 555 100,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 555 025,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,98 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 65 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 65 117,23 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 900,19 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 846,96 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 370,08
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 56 023,61 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
9 093,62 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
10 273,99 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 358,00 €, čo
predstavuje plnenie na 99,85 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 39 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 38 131,71 €, čo
predstavuje plnenie na 95,69 %.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 38 762,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 38 760,63 €, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
175 438,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

169 675,76

96,72

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 54 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 230,98 EUR, čo
je 94,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 47,00
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 51 069,98 EUR a príjem z
prenájmu strojov v sume 114,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 35 497,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 877,79 EUR, čo
je 95,44 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
85 311,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

84 348,95

98,87

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 85 311,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
84 348,95 EUR, čo predstavuje 98,87 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov , z vratiek, príjem SF, splátka
TAVOS..
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 449 055,87 EUR bol skutočný príjem vo výške
449 048,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Okresný úrad Trnava, odbor
školstvo – základné vzdelanie
418 153,00
školstva
2.
Okresný úrad Trnava, odbor
Školstvo - na predškolský vek
3 250,00
školstva
3.
Okresný úrad Trnava, odbor
Školstvo - na vzdelávacie poukazy
5 485,00
školstva
4.
ÚPSVaR Piešťany
94,72 Prídavky na deti
5.
Ministerstvo dopravy,
Miestne komunikácie a účelové
70,89
výstavby a reg. rozvoja SR
komunikácie
6.
Okresný úrad Trnava, odbor
Starostlivosť o životné prostredie
152,72
starostl. o živ. prostredie
7.
Ministerstvo dopravy,
Stavebný poriadok
1821,51
výstavby a reg. rozvoja SR
8.
Ministerstvo vnútra
Hlásenie pobytu občanov a registra
541,53
Slovenskej republiky,
obyvateľov Slovenskej republiky
9.
Ministerstvo vnútra
matrika
3 243,18
Slovenskej republiky
10.
Ministerstvo vnútra
Úsek adries
56,40
Slovenskej republiky,
11.
Okresný úrad Trnava, odbor
voľby
428,34
organizačný
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Okresný úrad Trnava, odbor
školstva
Subjekty mimo VS
Okresný úrad Trnava, odbor
školstva
ÚPSVaR Piešťany
Ministerstvo životného
prostredia
Slovenská agentúra
životného prostredia

Školstvo – lyžiarsky kurz, škola v
prírode
2 000,00 Slávnosti 2018 sponzori
Školstvo - učebnice
73,00
7 850,00

159,34 Príspevok na pohreb
Triedený zber komun. odpadov
1 815,73
2711,05

Cesta za poznaním ZŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
252 180,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

252 176,87

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 252 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 252 176,87 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 471,87 EUR, čo
predstavuje 99,34 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 251 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 251 705,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Slovenský futbalový zväz
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
Zateplenie
budovy
TJ
15 000,00
231 705,00 Triedený zber odpadu - technika
5 000,00 Kamerový systém

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
171 592,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

141 707,38

82,58

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 171 592,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 141 707,38 EUR, čo predstavuje 82,58 % plnenie.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby v sume 13 162,78 EUR, mali byť zapojené
s kódom zdroja 71
- použitie rezervného fondu v sume 128 522,60 EUR
- ostatné príjmové operácie IOMO v sume 22,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
96 066,19

Skutočnosť k 31.12.2018
96 066,19

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 96 066,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
96 066,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
2 010,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 010,76

100,00

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 010,76 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 785 944,06

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 685 794,06

94,44

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 785 944,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 685 794,06 EUR, čo predstavuje 94,44 % plnenie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
479 318,94

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

418 124,31

87,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 479 318,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 418 124,31 EUR, čo predstavuje 87,23 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 109 606,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
107 621,79 EUR, čo je 98,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, pracovníkov na zeleni, doprave, kultúre.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 44 943,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
43 100,78 EUR, čo je 95,90 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov.289 674,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
233 991,56 EUR, čo je 80,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
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nájom a ostatné tovary a služby, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohodu, odmeny
poslancom.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 24 115,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
23 250,79 EUR, čo predstavuje 96,42 % čerpanie na transfery občianskym združeniam,
spoločnému stavebnému úradu, na členské príspevky ZMOS, RVC, dávky v hmotnej núdzi.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Z rozpočtovaných výdavkov 10 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
10 159,42 EUR, čo predstavuje 92,53 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
480 624,77

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

462 696,52

96,27

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 480 624,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 462 696,52 EUR, čo predstavuje 96,27 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zmena územného plánu č. 4/2016
Z rozpočtovaných 1440,00 EUR bolo vyčerpaných 1 440,00 EUR, čo je 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia rozhlasu
Z rozpočtovaných 2 550,00 EUR bolo vyčerpaných 2 442,90 EUR, čo je 95,80 % čerpanie.
c) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 6 300,00 EUR bolo vyčerpaných 0,00 EUR. Realizácie novej časti
kamerového systému prebehne v priebehu roka 2019.
d) Projektová dokumentácia Rúbanica
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo vyčerpaných 2 000,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo vyčerpaných 3 300,00 EUR, čo je 33,00 % čerpanie.
e) Projektová dokumentácia Cyklotrasa
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo vyčerpaných 2 340,00 EUR, čo je 58,50 % čerpanie.
f) Vybudovanie chodníka ul. Osloboditeľov
Z rozpočtovaných 8 751,96 EUR bolo vyčerpaných 8 751,96 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
g) Vybudovanie chodníka ul. Hollého
Z rozpočtovaných 5 842,81 EUR bolo vyčerpaných 5 842,81 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
h) Plyn Hurbanova ul.
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo vyčerpaných 3 875,92 EUR, čo je 77,52 % čerpanie.
i) Projekt zateplenia budovy TJ
Z rozpočtovaných 2 450,00 EUR bolo vyčerpaných 2 450,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
j) Plot TJ
Z rozpočtovaných 2 490,00 EUR bolo vyčerpaných 2 489,15 EUR, čo je 99,97 % čerpanie.
k) Zateplenie budovy TJ
Z rozpočtovaných 21 500,00 EUR bolo vyčerpaných 21 428,40 EUR, čo je 99,67 % čerpanie.
l) Rekonštrukcia budovy MŠ, ŠJ
Z rozpočtovaných 95 612,00 EUR bolo vyčerpaných 94 097,38 EUR, čo je 98,42 % čerpanie.
m) Gastrozariadenie MŠ
Z rozpočtovaných 58 338,00 EUR bolo vyčerpaných 58 338,00 EUR, čo je 100,00 %
čerpanie.
n) Nákup budovy pošty
Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bolo vyčerpaných 10 000,00 EUR, čo je 95,24 %
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čerpanie.
o) Technika zberný dvor
Z rozpočtovaných 243 900,00 EUR bolo vyčerpaných 243 900,00 EUR, čo je 100,00 %
čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
72 147,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

72 102,60

99,94

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 72 147,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 72 102,60 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
753 853,35

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

732 870,63

97,22

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 753 853,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 732 870,63 EUR, čo predstavuje 97,22 % čerpanie.
Výdavky boli použité na úhradu celkových nákladov na originálne a prenesené kompetencie ZŠ
s MŠ Červeník – materskú školu, školskú jedáleň a školský klub: mzdy zamestnancov, energie,
materiál, údržbu a ostatnú prevádzku.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
465 934,46 EUR
Materská škola
152 861,24 EUR
Školská jedáleň
54 246,03 EUR
Školský klub
34 804,80 EUR
Potraviny ŠJ
25 024,10 EUR
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 414 776,52
1 318 710,33
96 066,19

1 150 994,94
418 124,31
732 870,63

263 781,58
252 176,87
252 176,87

kapitálové príjmy RO

0,00
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Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

462 696,52
462 696,52

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku :
- Kamerový systém
- Fond prevádzky, údržby a opráv
- školské stravovanie

-

ERASMUS
V škole úspešnejší

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

0,00

-210 519,65
53 261,93
37 554,53
5 000,00
7 750,41
3 821,40
17 883,00
3 099,72

15 484,68
143 718,14
72 102,60

71 615,54
1 810 671,53
1 685 794,06
124 877,47
37 554,53
87 322,94

Prebytok rozpočtu v sume 53 261,93 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
a podľa osobitných predpisov v sume 37 554,53 EUR navrhujeme použiť na:
-

Tvorbu rezervného fondu vo výške 15 484,68 EUR

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 tvorba peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10
ods,3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
rozpočtovom roku 2018 a čerpané budú v nasledujúcom roku v sume 5 000,00 EUR, a to
na :
- rozšírenie kamerového systému v sume 5 000 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 7 750,41 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 3 821,40 EUR, (obec, RO)
d) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky projekt ERASMUS vo výške
17 883,00 EUR
e) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky projekt V škole úspešnejší vo
výške 3 099,72 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 71 615,54 EUR 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 71 615,54 EUR, navrhujeme použiť na :
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-

tvorbu rezervného fondu vo výške 71 615,54 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
87 322,94 EUR.

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 finančných operácií
Uznesenie OZ č.4/2018 zo dňa 23.5.2018

Suma v EUR
27 372,01
104 689,53

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 6/2018 zo dňa 06.07.2018 na
prístavbu a rekonštrukciu MŠ a ŠJ

128522,60

KZ k 31.12.2018

3 538,94

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 - 1,05 %
- povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie

Suma v EUR
202,23
997,73

977,24

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

222,72

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
A K T Í V A (v zostatkových cenách)
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

4 025 684,19

4 062 395,57

Neobežný majetok spolu

3 485 755,86

3 639 844,23

20 416,00

26 596,00

3 144 658,08

3 292 566,45

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

320 681,78

320 681,78

Obežný majetok spolu

539 928,33

421 583,24

247 281,49

159 768,86

Krátkodobé pohľadávky

28 258,91

16 587,26

Finančné účty

264 387,93

245 227,12

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

0,00

968,10

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 025 684,19

4 062 395,57

Vlastné imanie

1 874 854,49

2 038 017,39

0

0

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 874 854,49

2 038 017,39

1 290 687,20

999 534,58

1 150,00

1 150,00

0

5 023,68

Dlhodobé záväzky

924 710,70

888 217,59

Krátkodobé záväzky

310 203,58

86 935,83

Bankové úvery a výpomoci

54 622,92

18 207,48

Časové rozlíšenie

860 142,50

1 024 843,60

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

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
bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

9 806,66
8 394,09
5 855,42
1 334,07
18 207,48
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štátnym fondom
ostatné záväzky
Ostatné zúčtovanie obce
a vyššieho územného celku
Zúčtovanie transferov medzi
subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania
Prijaté preddavky
Iné záväzky
Sociálny fond
Ostatné záväzky voči
zamestnancom
Daň z príjmov
Rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2018
-

910 258,55
36 105,98
5 000,00
23,68

3 315,36
21 821,85
222,72
239,40
63,00
1 150,00
999 534,58

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka a.s.
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Kanalizácia
Byty 2x8bj.
24-BD

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

200 284,68€
526 389,16€
643 160,00€

36 415,44
16 870,13
18 795,03

683,58
3 446,95
6 028,89

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

18 207,48
329 011,78
581 246,77

Rok
splatnosti

r. 2019
r. 2036
r. 2045

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
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

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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

Suma v EUR

1 257 070,65
36 114,93
1 293 185,58
18 207,48

910 258,55

928 466,03
910 258,55

910 258,55
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Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

18 207,48

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

18 207,48

1 293 185,58

1,41 %

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

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
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- sponzori slávnosti
- Ministerstvo kultúry
- Fond na podporu umenia
- ÚPSVaR
- Ministerstvo vnútra
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
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

1 257 070,65
36 114,93
1 293 185,58
429 578,24
2 000,00
8 000,00
3 000,00
154,56
13 000,00
455 732,80
455 732,80

36 415,44
35 665,16

10 159,42

82 240,02

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

82 240,02

455 732,80

18,05 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2012, ktorým sa určujú podmienky
a postup poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Červeník právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je obec, právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré vykonávajú
činnosť na území obce, alebo poskytujú služby v prospech obyvateľov obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

TJ Slovan Červeník - bežné výdavky

eur
5 100,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
eur
5 100,00

Tenisový klub Červeník – bežné výdavky

1 100,00

1 100,00

Rozdiel

0,00

eur
0,00
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Stolný tenis Červeník – bežné výdavky

500,00

500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev Červeník – bežné výdavky

1 000,00

1 000,00

0,00

Občianske združenie Karotka – bežné výdavky

1 000,00

1 000,00

0,00

OZ Tradície minulosti-mosty k budúcnosti-bežné

1 000,00

1 000,00

0,00

Dolnopovažské združenie Pramene – bežné
výdavky
Rybárske združenie „Verešvárska baňa“

výdavky

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté, v súlade so VZN č. 4/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Červeník.
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
p)
zriadeným a založeným právnickým osobám
q)
štátnemu rozpočtu
r)
štátnym fondom
s)
rozpočtom iných obcí
t)
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
e) prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Červeník
Z toho:
f) materská škola
g) školská jedáleň
h) školský klub
i) vlastné príjmy
j) dary (mimorozp.)
k) Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

239 623,40

239 623,40

0,00

145 350,00
45 840,00
30 596,80
14 577,66
258,94
3 000,00

145 530,00
45 840,00
30 596,80
14 577,66
258,94
3 000,00

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

l) prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Červeník
z toho
- normatívne fin.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

434 811,00

434 811,00

0,00

418 153,00

418 153,00

0,00
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-

lyžiarsky kurz,
ŠvP
vzdelávacie
poukazy
nákup učebníc
deti, ktoré majú
jeden rok pred
plnením povinnej
školskej
dochádzky

7 850,00

7 850,00

0,00

5 485,00

5 485,00

0,00

73,00

73,00

0,00

3 250,00

3 250,00

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec Červeník nemala v r. 2018 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: - obec Červeník nebola v r. 2018
zakladateľom žiadnej právnickej osoby.
b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

1
ÚPSVaR Piešťany

Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja
SR

Okresný úrad Trnava,
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja
SR
Ministerstvo vnútra SR

Okresný úrad Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva SR

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
2
obec ako osobitný
príjemca
prídavkov na deti – bežný
v.
prenesený výkon št. správy
na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného
úradu pre miestne
komunikácie a účelové
komunikácie – bežné
výdavky
prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti o
životné prostredie – bežné
výdavky
prenesený výkon štátnej
správy na úseku
stavebného poriadku a
bývania – bežné výdavky
prenesený výkon štátnej
správy na úseku hlásenia
pobytu obyvateľov – bežné
výdavky
voľby- bežné výdavky
prenesený výkon štátnej
správy - matrika – bežné
výdavky
dotácia na lyž. Kurz,
ŠkvP- prenesené
kompetencie – bežné
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

3

4

94,72

94,72

70,89

70,89

0,00

1 174,40

1 174,40

0,00

1 821,51

1 821,51

0,00

597,93

597,936

0,00

526,86

526,86

0,00

3 245,68

3 245,68

0,00

7 850,00

7 850,00

0,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

5

0,00
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Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo školstva SR
Agentúra životného
prostredia
Slovenský futbalový
zväz
Pôdohospodárska
platobná agentúra
Ministerstvo vnútra SR

financovanie prenesených
kompetencií ZŠ – bežné
výdavky
- vzdelávacie poukazy –
bežné výdavky
- MŠ: deti 1 rok pred
plnením povinnej školskej
dochádzky – bežné
výdavky
nákup učebníc – bežné
výdavky
Cesta za poznaním
Zateplenie budovy TJ
Triedený zber
Kamerový systém

418 153,00

418 153,00

0,00

5 485,00

5 485,00

0,00

3 250,00

3 250,00

0,00

73,00

73,00

0,00

2 711,05

2 711,05

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

233 520,73

233 520,73

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom – Obec Červeník v r. 2018 neuzatvorila žiadnu
zmluvu so štátnymi fondmi.
d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – Obec Červeník v r. 2018 neprijala a ani
neposkytla žiadnu dotáciu inej obci.
e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC – Obec Červeník v r. 2018 neprijala žiadnu
dotáciu z VÚC.
10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OU-TT-OZP1-2018/026009-2 od
01.08.2018. Predmetom podnikania je: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby – zabezpečenie poskytovania
poštových služieb vyberanie poštových zásielok, dodávanie oznámených poštových zásielok,
poštový platobný styku a poskytovanie dohodnutých služieb v rámci sprostredkovateľskej
a obchodnej činnosti pošty . V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
1 854,52 EUR
Celkové výnosy
840,00EUR
Hospodársky výsledok – strata
-1 014,52 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec Červeník v zmysle uznesenia č. 7/2017 C., bod 6 zo dňa 11.12.2017 neuplatňuje
programové rozpočtovanie.
12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 87 322,94 EUR a čerpanie rezervného fondu v zmysle § 10, ods. 9
zákona č. 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na uloženú pokutu z Úradu vládneho auditu č. 19100031-N-03 vo výške 55
000,00 EUR.
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