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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 
 

1. Rozpočet obce na rok 2018  
2. Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2018. 

3. 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 vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet nebol   

naplánovaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2017 uznesením č. 22/2017 

Rozpočet bol zmenený dvakrát 

prvá zmena  bola schválená dňa 20.09.2018 uznesením č. 19/2018 

a druhá zmena bola schválená dňa 28.12.2018  starosta obce                                     

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 16 765,00 22 625,00 

z toho :   

Bežné príjmy 16 765,00 17 225,00 

Kapitálové príjmy  5 400,00 

Finančné príjmy   

Výdavky celkom 16 765,00 15 277,00 

z toho :   

Bežné výdavky 16 765,00 15 277,00 

Kapitálové výdavky   

Finančné výdavky   

Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

22 625,00 22 624,95 99,99 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  22 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

22 624,95 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

17 225,00 17 224,95 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

17 224,95 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

16 089,00                  16 089,23  100,00              

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 15 182,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 15 182,41 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 617,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 616,64 EUR, čo je 

99,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 360,34  EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 256,30 EUR. 

 

Daň za psa 30,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 260,18 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

508,00      508,00              100,00 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 337,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 337,50 EUR, čo je 

100,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 43,50,00 EUR a dividendy vodárenské akcie/ 294,00 EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 170,50 EUR, čo je 

99,70 % plnenie.  

 

 

 

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 628,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 627,72 EUR, 

čo predstavuje 99,95 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad 526,86 Dotácia komunálne voľby 

MVDRR SR, Bratislava 2,85 Dotácia na pozemné komunikácie 

Okresný úrad Humenné 41,38 Dotácia na evidenciu obyv. a 

register 

OÚ, odbor. Starost. O ŹP Prešov 6,63 Dotácia na životné prostredie 

Dar Salajová 50,00 Dar 

   

   

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Kapitálové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5 400,00 5 400,00 0 

 

 

 V roku 2018 bola obci poskytnutá dotácia  na rekonštrukciu MK vo výške 5 400,00 EUR. 

 

 

 

 

2. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0 

 

Príjmové finančné operácie neboli zapájané do rozpočtu. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

15 277,00 15 276,77 99,99 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 15 277,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 15 276,77 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

15 277,00                   15 276,77                99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 15 277,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 15 276,77 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 7 504,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 503,53 EUR, čo 

je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníčky OcÚ a kontrolóra 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 2 736,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 735,89.EUR, čo 

je 99,99 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 4 820,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 820,66. EUR, čo 

je 100,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú  energie 

1120,34 EUR, poštovné 72,65 EUR, telefón 115,08 EUR, materiál 41,93 EUR, softver 171,22 

EUR, reprezentačné 50,61 EUR, rutinná a štandardná údržba  74,98 EUR osvedčenie Bžanová 

264,00EUR,  poplatky banke a členské príspevky 168,42 EUR, odmeny poslancom 200,00 EUR, 

odmeny členom OVK 224,46 EUR, dohody /kosenie, upratovanie OcÚ 293,84 EUR. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných / členské príspevky/ 217,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

216,69 EUR, čo predstavuje 99,86 % čerpanie. 

 

  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0                  0                0 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 17 224,95 

z toho : bežné príjmy obce  17 224,95 

Bežné výdavky spolu 15 276,77 

z toho : bežné výdavky  obce 15 276,77 

Bežný rozpočet- prebytok  1948,18 

Kapitálové  príjmy spolu 5 400,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5 400,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

Kapitálový rozpočet prebytok                                            5 400,00 

Výsledok hospodárenia podľa §10 ods. 3 písm.a) a b) - prebytok 7 348,18 

Príjmy z finančných operácií RO 0 

Výdavky z finančných operácií 0 

Schodok finančných operácií                                                        0 
PRÍJMY SPOLU   22 624,95 

VÝDAVKY SPOLU 15 276,77 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  7 348,18 
Vylúčené účelové prostriedky z prebytku 5 400,00 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce po vylúčení účelových 

prostriedkov 
1 948,18   

 

 

Výsledok hospodárenia 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, vo výške 7 348,18 EUR. Po zohľadnení finančných 

operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako prebytok v sume 7 348,18 

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 tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  5 400,00 EUR na rekonštrukciu 

a modernizáciu miestnych komunikácii, 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.  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2019  vo 

výške 1 948,18 EUR. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  2 704,89     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

49,46 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu :    

   

 

               - krytie schodku rozpočtu  

                 

KZ k 31.12.2018 2 754,35       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 37 383,72 43 027,37 

Neobežný majetok spolu 34 628,96 32 924,43 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 10 234,31 8 529,78 

Dlhodobý finančný majetok 24 394,65 24 394,65 

Obežný majetok spolu 2 754,76 10 102,94 

z toho :   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky    

Finančné účty  2 754,76 10 102,94 

Časové rozlíšenie    
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 37 383,72 43 027,37 

Vlastné imanie  36 843,02 37 553,41 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  37 253,96 37 553,41 

Záväzky  5 400,00 

z toho : zúčtovanie medzi subjektami   5 400,00 

Krátkodobé záväzky   

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 129,76 73,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

Obec  k 31.12.2018 neeviduje záväzky. 

 

 

. 

 

 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým ani fyzickým osobám.  

 

 

 

 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká.  
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) rozpočtom iných obcí 

c) 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 štátnemu rozpočtu: 

 

 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

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 - 

OÚ HE Dotácia na komunálne voľby       526,86 526,86 0 

 Dotácia na ZP,REGO,MK 50,86 50,86 0 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce – OBEC JALOVÁ NEROBILA 

PROGRAMOVÝ ROZPOCET        
 

 

 

 

Vypracovala: Rošková Anna                                        Predkladá: Radoslav Michalčin 

 

 

 

 

V Jalovej dňa 23.05.2019 
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Prílohy: Plnenie rozpočtu za rok 2018 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jalovej  

berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra  

 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Jalová za rok 2018 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných  

    prostriedkov k 31.12.2018 takto :  

 -  nevyčerpané prostriedky z Ministerstva financií na rekonštrukciu a modernizáciu 

miestnych komunikácii vo výške  

               5 400,00 €, použiť v roku 2019 

 -  zostávajúcu čiastku v sume 1 948,18  € použiť na tvorbu RF.    
 


