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10. Podnikateľská  činnosť 
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Záverečný účet Obce Horné Otrokovce  za rok 2019 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019 

Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu – rozpočtové opatrenia pre základnú školu. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2018, uznesením č. 

40/7/2018 . 

Príjmy rozpočtu obce za rok 2019 po zmenách dosiahli plnenie na 99,97%. 

Výdavky rozpočtu obce za rok 2019 po zmenách dosiahli plnenie 99,82%. 
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Bol zmenený: 12 krát: 
- prvá  zmena  schválená OZ dňa 26.2.2019  uznesením č. 14/2/2019 

- druhá zmena schválená OZ dňa 26.2.2019 uznesením č. 17/2/2019 

- tretia zmena  OZ schválená dňa 26.2.2019 uznesením č. 14/2/2019 

- štvrtá zmena OZ schválená dňa 20.5.2019 uznesením č. 23/3/2019 

- piata zmena OZ schválená dňa 20.5.2019 uznesením č. 23/3/2019 

- šiesta zmena OZ schválená 25.6.2019 uznesením č. 32/4/2019 

- siedma zmena OZ schválená  dňa 29.7.2019 uznesením č. 38/5/2019 

- ôsma zmena OZ schválená dňa 29.7.2019 uznesením č. 38/5/2019 

- deviata zmena OZ schválená dňa 24.9.2019 uznesením č. 43/6/2019 

- desiata zmena OZ schválená dňa 24.10.2019 uznesením č.50/7/2019 

- jedenásta zmena OZ schválená dňa 24.10.2019 uznesením č. 48/7/2019 

-     dvanásta zmena OZ schválená dňa 14.1.2020 uznesením č. 5/1/2020 
 

Plnenie  rozpočtu obce k 31.12.2019 

 
Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 Rozpočet schválený Rozpočet po zmenách 

 

Príjmy celkom 817 496,00 1 277 437,53 

Z toho:   

Bežné príjmy obce 801 216,00 902 949,18 

Kapitálové príjmy obce 0 65 100,00 

Príjmové finančné operácie 280,00 273 587,33 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 16 000,00 35 801,02 

Príjmové FO RO s práv.subjkt. 0 0 

Výdavky celkom 817 496,00 1 253 255,69 

Z toho:   

Bežné výdavky obce 215 967,00 234 785,77 

Kapitálové výdavky obce 4000,00 368 728,75 

Výdavkové finančné operácie 31 383,00 31 808,66 

Výdavky RO s právnou subjektivit. 566 146,00 617 932,51 

     

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019      
 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

817 496,00 1 277 437,53 1 277 063,41 99,97 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

817 216,00 93 8750,20 938 384,08 99,96 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  298564,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky  vo výške  339932,17 €, čo predstavuje plnenie 

na   113,86 %.      

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21862,- €   bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 21861,58 €  , čo je  

100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15753,01 € , dane zo stavieb boli vo 

výške 6027,58 € a dane z bytov vo výške 80,99 € .  

 

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 706,47€.  

 

c) Daň za psa : skutočný príjem : 689,99 € .  

    K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške:   234,88 €. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva   0 € . 

e)  Za jadrové zariadenie 11776,28 €.   

f)  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14873,28€.  

    K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za odvoz TKO vo výške 1764,62 €. 

 

Obec Horné Otrokovce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje 

zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019. 

Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní  zoznam daňových 

dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška 

daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a   u právnickej osoby 1600 € . 

  

 

Zoznam dlžníkov k 31.12.2019: 

 
Bisták Miloš, Horné Otrokovce č. 211, dlžná suma: 1 455,21 € 

Bugyi Vladimír, Horné Otrokovce č. 258, dlžná suma: 786,16 € 

Lašticová Silvia, Horné Otrokovce č. 69, dlžná suma: 174,06  
  

 

             Nedaňové pohľadávky: 
 

  Neuhradené faktúry /odberatelia/ :     5 582,98 € 

   

Zoznam dlžníkov k 31.12.2019: /neuhradené Fa za stočné nad 160,- €/ 

 

Greguš Róbert, Horné Otrokovce č. 87, dlžná suma: 231,74 € 

Bugyi Vladimír, Horné Otrokovce č. 258, dlžná suma: 703,83 €. 

Lašticová Silvia, Horné Otrokovce č. 69, dlžná suma: 218,52 €. 

 
 

  Nájom za nebytové priestory: K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za nájom 

nebytových priestorov vo výške:        1397,82 € .   
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

55 292,00 81 627,63 81 382,26 99,70% 

 

Ide napr. o príjem  z prenajatých pozemkov vo výške 816,69 € , príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov vo výške 26869,05 €.   

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných  900,00,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 837,84 €, čo je  93,09  

% plnenie. 

c/ Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 

    Z rozpočtovaných 14250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 14425,76 €, čo je 

101,23 % plnenie. 

d/ Príjmy z náhrad poistného plnenia, výťažkov z lotérií ,z dobropisov a iné príjmy 

    Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2569,82 €, čo 

predstavuje 856,61 % plnenie. 

e/ Úroky z vkladov 

    Z rozpočtovaných 53,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 50,08 €, čo je  

94,49 % plnenie. 

f/ vlastné príjmy RO  

    ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2019 nedaňové príjmy vo výške: 35801,02 €. 

 

3. Bežné príjmy – Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Upravený rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

415982,00 468 022,12 467 868,52 112,47% 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P. č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

  1. Krajský staveb. úrad Trnava 1131,00 Bež.transfer na stav.poriadok 

  2. Krajský školský úrad 

Trnava 

432746,00 Bežný transfer  - Školstvo 

  3. Obvodný úrad Trnava - 

VVS 

 2237,92 Bežný transfer na matriku 

  4. ÚPSVaR  Piešťany  2858,85 Bež. transfer na  podporu 

v zamestnanosti  

  5. ÚPSVR Piešťany 218,40 Rodinné prídavky 

  6. Obvodný úrad Trnava 35,86 Bežný transfer -Sklad CO 

  7.  Krajský úrad Trnava  37,41 Bežný transfer na 

miest.komunikácie   

  8. VÚC Trnava               1150,00 Bežný transfer z VÚC – na MDD 

  9. Obvodný úrad Trnava         1494,35 Bežný transfer na voľby. 
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 10. Krajský úrad  Trnava  80,95 Na životné prostredie  

 11. Obvodný úrad  Trnava     285,78 Bež. Transfer - register 

obyvateľstva 

12.  Obvodný úrad  Trnava     22,80  Dotácia –register adries 

13. ÚPSVR-transfer na stravu  14569,20  Dotácia na stravu 

14. Úrad vlády SR 11000,00 Oprava stropu telocvične 

 Transfery spolu 468 868,52  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebovaný  

 bol  transfer na dopravné pre žiakov vo výške 159,17 €,  a transfer na opravu strechy 

telocvične ZŠ s MŠ Horné Otrokovce, ktorý k 31.12.2019 zostal  na účete obce . Uvedný 

transfer bude vyčerpaný do konca marca 2019. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

0 65 100,00 65 100,00 100,00 

 

 Príjem z predaja pozemkov:    100,00 €  

Transfer zo ŠR na kamerový systém: 5000,00 €                                                                                                                                                      

 Príjem z environmentálneho fondu:   60000,00 € 

Transfer zo  ŠR na kamerový systém k 31.12.2019 zostal na osobitnom účte obce v celej výške 

nespotrebovaný a bude použitý v roku 2020.  

Dotácia z enviromentálneho fondu bola v celej výške vyčerpaná na rekonštrukciu obecného 

úradu Horné Otrokovce.  

 

5) Príjmové finančné operácie obce :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

280,00 273 587,33 273 579,33 100,00 

 

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 176,57 EUR v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. Jednalo sa o nevyčerpanú dotáciu pre ZŠ s MŠ Horné Otrokovce na 

dopravné žiakom. V roku 2019 boli do rozpočtu obce zapojené finančné prostriedky 

z rezervného fondu vo výške 36824,15 €. Obec v roku 2019 prijala krátkodobý  preklenovací 

úver vo výške 146462,12 € na rekonštrukciu kultúrneho domu. Uvedený úver bude splatený po 

schválení použitých finančných prostriedkov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry do konca 

roka 2020. Obec v roku 2019 prijala dlhodobý úver vo výške 90000,00 na rekonštrukciu 

školskej kuchyne.  

FO  na účte obce vo výške 84,49 €, stravné od rodičov, boli použité v roku 2019 rozpočtovou 

organizáciou . 

 

   6/ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

16 000,00 35 801,02 35 801,02 223,76 % 

 

ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2019 vlastné príjmy vo výške: 35 801,02 €.     
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Kapitálové príjmy naša rozpočtová organizácia v roku 2019 nemala. 

 

7/Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

 

0 0 0  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v  EUR     
 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

817 496,00 1 253 255,69 1 252 081,96 153,16 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

782 113,00 852 718,28 851 552,55 108,88 

 

v tom :   

                                                                                                                          v EUR    

Funkčná   klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

Výkonné a zákonodarné 

orgány 

151405,00 154337,16 153993,09 

 

99,78 

Finančné a rozp. záležitosti 2207,00 2378,18 2278,18 

 

95,80 

Matrika 2239,00 2237,92 2237,92 99,95 

Voľby do NR SR a voľby do 

Európskeho parlamentu 

0 1506,35 1494,35 99,20 

Vzdelávanie nedefinované 

podľa úrovne  

2262,00 3427,00   3364,25 98,17 

Bežné transfery zo ŠR 

/SP,MK,ŽP,REGOB,RP,RA/ 

1715,00 1860,34 1860,34 100,00 

Śkolstvo-vzdelávanie ZŠ s MŠ  566146,00 617932,51 617932,51 100,00 

Cintorínske služby-DS 1120,00 4903,60 4775,94 97,40 

Staroba /dôchodci/ 1950,00 1110,00 1045,00 94,14 

Zdravotníctvo                 525,00 750,50 620,16 

 

82,63 

Dlhový manažment/poplatky 

a úroky/ 

5063,00 5786,61 5783,55 99,95 

Bezpečnosť,ver.poriadok,obra

na a požiarna ochrana 

1401,00 2025,44 2017,01 

 

99,58 
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Nakladanie s odpadmi a odpad. 

Vodami + RF 

21208,00 21388,35 21340,23 99,78 

Doprava - MK 2400,00 514,00 461,72 99,99 

Všeobecná prac. Oblasť 

/ÚPSVR/ podpora zamest. 

6950,00 3939,69  3939,64 100,00 

Rozvoj bývania, bývanie 

a obč. vybavenosť 

 443,00 714,90 711,65 

 

99,55 

Rozvoj obcí 5874,00 8848,36 8779,37 99,22 

Verejné osvetlenie 2300,00 3567,94 3567,94 100,00 

Rekreačné a športové služby 2000,00     4580,35  4570,04 

 

99,77 

Kultúrne ,vysielacie a iné 

spoločenské služby 

4905,00 10905,08 10779,66 98,85 

Spolu: 782 113,00 852 718,28 851 552,55  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 87383,00 €  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 83984,41 € , čo 

je 96,11 % čerpanie. Patrí sem mzda  starostky obce, pracovníkov OcÚ, matriky,  hlavného 

kontrolóra a mzdy aktivačných pracovníkov, dohodárov, poslancov OZ a odmeny členov 

volebných komisií. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 31441,00,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 28620,78 €, čo 

je  91,03 % čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky do DDP a odvody poistného z miezd  starostky, 

pracovníkov ocú, poslancov OZ, matriky,  hlavného kontrolóra, aktivačných pracovníkov 

a pracovníkov zamestnaných  na DoVP a DoPČ za zamestnávateľa.                                     

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 89060,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume: 115701,97 €,čo 

predstavuje 129,91 % čerpanie. 

Prostriedky boli použité na  prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby,  

 

d/ bežné transfery                                                 

 z rozpočtovaných 151678,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 149399,89 €, čo 

predstavuje 98,50 % čerpanie. 

V roku 2019 obec vynaložila náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtovej organizácie 

ZŠ s MŠ Horné Otrokovce  vo výške: 142545,00 € na prevádzku materskej školy, školskej 

jedálne a školského klubu detí.  

 

e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami. 

Z rozpočtovaných 4883,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume: 

4540,65 €, čo predstavuje 92,99 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

4000,00 368728,75 368728,75 100,00 
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V tom: 

Funkčná klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Plnenie 

k 31.12.2019 

Plnenie v 

% 

Nákup pozemkov 0,00 7345,00 7345,00 100,00 

Plánovanie investícií, 

projekty 

4000,00 600,00 600,00 100,00 

Nákup  prevádzkových 

strojov 

0,00  36615,60 36615,60 100,00 

Rekonštrukcia a 

modernizácia 

0,00 317566,15 317566,15 100,00 

Prevádzkové 

stroj.technika 

0,00 6602,00 6602,00 100,00 

Spolu: 4 000,00 368 728,75 368 728,75  

 

 plánovanie investícií a investičné akcie 

ide o nasledovné investičné akcie: 

- prípravná a projektová dokumentácia v sume 600,00 EUR 

- rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne v sume: 103 211,22 € 

- rekonštrukcia a modernizácia kult. domu v sume: 146 462,12 € 

- rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v sume: 93 632,21 € 

- rekonštrukcia a modernizácia budovy Pošty v sume: 10 876,20 € 

- nákup pozemkov v sume: 7 345,00 € 

- nákup prevádzkových strojov v sume: 6 602,00 € /hudobná aparatúra, žací stroj 

a prívesný vozík./ 

  

Výdavkové finančné operácie: 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

31 383,00 31 808,66 31 800,66 99,97 

 

    Z rozpočtovaných 31 383,00 € na splácanie istiny z prijatých bankových  úverov bolo 

skutočné čerpanie v sume: 31 800,66 €, čo predstavuje 101,33 % čerpanie. Ide o splácanie 

istín zo štyroch bankových úverov. Dva bankové úvery boli prijaté v roku 2013 na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie. Jeden bankový úver bol prijatý v roku 2015 na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia. Úver zo ŠFRB  na výstavbu 10 byt. nájomného domu je 

splácaný z príjmov za nájom.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

  

Bežné výdavky :  

Schválený rozpočet 

na rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách na r.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

566 146,00 617 932,51 617 932,51 100,00 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou: prenesené kompetencie:        442 431,80 €            

                                                          originálne kompetencie:        142 546,00 € 

                                                           vlastné príjmy RO  :               32 954,71 €                                                

Spolu:                                                BV spolu:                             617 932,51 €   
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Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ:                                                           0,-€  

Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ:                                              0,- €    

      

 

4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2019 
 

 

Rozpočet  Príjmy obce 

v € 

 Príjmy 

ZŠ s MŠ 

Výdavky 

obce 

Výdavky 

ZŠ s MŠ 

Hospodárenie 

obce 

Bežný 

rozpočet 

902 583,06 35 801,02 233 620,04 617 932,51 86 831,53 

Kapitálový 

rozpočet 

65 100,00 0,00  368 728,75 0,00 -303 628,75 

Spolu BR + 

KR 

967 683,06 35 801,02 602 348,79 617 932,51 -216 797,22 

Finančné 

operácie 

273 579,33  31 800,66 0,00 241 778,67 

 

Spolu 

BR+KR+FO 

 1 241 262,39 35 801,02 634 149,45 617 932,51 24 981,45 

      

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019   

Bežné  príjmy spolu 938 384,08  

z toho : bežné príjmy obce  902583,06 

             bežné príjmy RO 35801,02 

Bežné výdavky spolu 851 552,55 

z toho : bežné výdavky  obce  233620,04 

             bežné výdavky  RO 617932,51 

Bežný rozpočet 86831,53 

Kapitálové  príjmy spolu 65 100,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  65100,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 368 728,75 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  368728,75 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -303 628,75 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu      -216 797,22 

Vylúčenie z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu                                 
                                          

24981,45 

Upravený prebytok/schodok/ bežného a kapitálového rozpočtu -241778,67  

Príjmy z finančných operácií 273579,33 

Vylúčenie z príjmových fin.operácií  0,00 

Zostatok príjmových FO 273 579,33 

Výdavky z finančných operácií- splátky úverov 31800,66  

Rozdiel z finančných operácií +241 778,67 
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Prebytok a schodok rozpočtu podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. sa vypočíta  

ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami bežné- 

ho rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových  
organizácií.  
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách a o zmenách a doplnení sa pre účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného 
zákona z prebytku  rozpočtu vylučuje : 
 
-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume  159,17  EUR a to na dopravné pre 
deti ZŠ s MŠ Horné Otrokovce. 
 
- nevyčerpané prostriedky za stravné v školskej jedálni v sume: 2930,80 €. 
- nevyčerpané prostriedky z fondu prev., údržby a opráv  v sume: 1074,68,00 €. 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na opravu stropu telocvične v sume: 11000,00 €. 
- nevyčerpané prostriedky z dotácie ŠR na stravu v sume: 4816,80 €. 
- nevyčerpané prostriedky z dotácie ŠR na kamerový systém v sume: 5000,00 €. 
 
 
Schodok   bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelovo určených  

finančných prostriedkov v celkovej sume: 24981,45 je  -241 778,67 EUR zistený 

podľa § 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 z.n.p.  Uvedený 

schodok  bol vykrytý prebytkom finančných operácií  v sume: 241 778,67 EUR , 

prijatím úverov na financovanie kapitálových vádavkov.  Z uvedeného vyplýva, že 

výsledok hospodárenia je prebytok vo výške : 0,00 EUR.      

 
 
 
 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu    
Sociálny fond  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

Zostatok  k 1.1.2019 510,29   

Prírastky  - povinný prídel 1,05% 738,11 

Úbytky   - príspevok na stravné lístky 613,75 

Zostatok  k 31.12.2019 634,65 
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Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie  na 

analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Rezervný fond Suma v € 

Zostatok k 1.1.2019 28 427,92 

Prírastky z prebytku hospodárenia 30 656,63 

- ostatné prírastky-vrátenie  0 

úbytky – použitie rezervného fondu: 

- uznesenie č27/4/2019/4.  zo dňa 25.6.2019-

rekonštrukcia OcÚ a školskej kuchyne 

 36 824,15 

- krytie schodku hospodárenia  

Vrátenie nepoužitého RF  0 

Konečný zostatok k 31.12.2019 22 260,40 

 

 

Vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu 
Počiatočný stav FO 

k 1.1.2019 

Tvorba FO rok 2018 Čerpanie FO  za rok 

2019 

Zostatok FO 

k 31.12.2019 

5 138,64 1 074,68 0 6 213,32 
    

  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR      
A K T Í V A  

Názov   PZ  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Spolu majetok 1567496,36 1805915,74 

Neobežný majetok spolu 1369714,62 1612524,31 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 33219,40 33219,40 

Dlhodobý hmotný majetok 1143263,04 1386072,73 

Dlhodobý finančný majetok 193232,18 193232,18 

Obežný majetok spolu 197437,22 192822,77 

z toho :   

Zásoby 484,70 34,50 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 99061,76 112796,98 

Pohľadávky 6877,05 10318,88 

Finančný majetok 91013,71 69672,41 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0 0 

Prechodné účty aktív 0 0 

Náklady budúcich období 344,52 568,66 
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P A S Í V A 

Názov PZ  k  1.1.2019 KZ k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1567496,36 1805915,74 

Vlastné imanie súčet 579664,67 515416,81 

Z toho:     

Oceňovacie rozdiely 0 0 

fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia -46352,65 -62131,90 

záväzky 503260,25 778073,65 

Z toho:         

Rezervy 1900,00 2000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 176,57 20404,20 

Dlhodobé záväzky 435558,82 424772,52 

Krátkodobé záväzky 12629,28 62297,23 

Bankové úvery a výpomoci 52995,58 268599,70 

Časové rozlíšenie 484571,44 512425,28 

 

     K 31.12.2019 zostala na samostatnom bankovom účte dotácia , ktorú  neminula  ZŠ s MŠ                             

vo výške 159,17 €   na dopravné žiakom, dotácia na opravu telocvične vo výške: 11000,00 € 

a zostatok dotácie na stravu vo výške: 4816,80 €.Uvedené  dotácie zo ŠR budú vyčerpaná do 

konca marca 2019 alebo vrátené do ŠR. K 31.12.2019 zostala na samostatnom bank. účte 

dotácia  zo ŠR na kamerový systém vo výške 5000,00 €, ktorá bude vyčerpaná v roku 2020,   

          

                                                                                

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
Obec k 31. 12. 2019 eviduje tieto záväzky:             

- voči bankám:  /Aj  ŠFRB/              563 978,57 € 

- voči dodávateľom                             51 315,13 € 

- iné záväzky:                                         450,00 €  

- voči štátnemu rozpočtu:                   20 404,20  € 

- voči zamestnancom:                         5 876,90 € 

- voči poisťovniam:                            3 714,50 € 

- voči daňovému  úradu:                      940,70 € 

- voči Európskej únii                               0       €     
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 Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/  

 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti  

/krátkodobý, dlhodobý/ 

Charakter  

bankového úveru 

/investičný, 

prevádzkový a pod./ 

Mena  Úroková 

sadzba 

v % 

Dátum  

splatnosti 

Výška 

v € 

k 31.12.2018 

Výška  

v € 

 k 31.12.2019 

Popis 

zabezpečen

ia 

úveru 

Dlhodobý 

Slovenská sporiteľňa 

investičný EUR 0,48 25.12.2024 0 90 000,00 zmenka 

Krátkodobý 

Slovenská sporiteľňa 

investičný EUR 2,90 25.11.2019 11438,00 0 zmenka 

Dlhodobý 

Slovenská sporiteľňa 

investičný EUR 2,79 31.5. 2023 32137,58 32137,58 zmenka 

Krátkodobý SLSP 

 

investičný EUR 2,79 31.12.2018 9420,00  0 zmenka 

Krátkodobý SLSP investičný EUR 0,65 31.12.2020  146462,12  

Spolu     52 995,58 268 599,70  

1. Obec v roku 2019 prijala dlhodobý úver vo výške 90000,00 € na rekonštrukciu školskej 

kuchyne a preklenovací úver vo výške 146462,12 € na rekonštrukciu kult. domu, na 

ktorú bude poskytnutá  schválená dotácia z PPA v roku 2020. 

 

2. Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu o úvere so  Slovenskou sporiteľnou na  

            rekonštrukciu verejného osvetlenia  obce. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku    

            2023. Splátky úveru a úroku sú mesačné. 

 

3. Obec uzatvorila v roku 2013 dohodu o reštrukturalizácii pohľadávky so Slovenskou 

sporiteľnou na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Dohoda je dlhodobá s dobou 

splatnosti v roku 2019. Splátky úroku a pohľadávky sú mesačné. Tento úver bol v roku 

2019 splatený. 

  

4. Obec v roku 2013 uzatvorila zmluvu o úvere so ŠFRB na kúpu nájomného 10.byt. 

domu.  

      Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2043. Splátky úroku a úveru sú mesačné. 

 

p. č. Výška úveru Úroková sadzba Zostatok 

k 31.12.2019 

Splatnosť  

1. 361 600,60 1 % 295 378,87 15.9.2043 

 

 

8. Hospodárenie 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.   

 
Obec  v roku 2019 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 13/2008 o dotáciách právnickým 

osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecné prospešných služieb, na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
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Žiadateľ dotácie  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

rozdiel 

OŚK Horné 

Otrokovce – bežné 

výdavky 

527,21 EUR 527,21 EUR 0,00 

K 31. 12. 2019 boli  poskytnuté dotácie zúčtované. 

10. Podnikateľská činnosť 

       Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám 

b/ štátnemu rozpočtu 

c/ štátnym fondom 

d/ rozpočtom iných obcí 

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 právnickým osobám, t.j.,   rozpočtovým 

organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin. prostr. 

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Horné 

Otrokovce 

142546,00 €                                                                  142546,00 €                                                                  0,00 

 

 

- vlastné prostriedky RO 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin.prostr. 

Rozdiel - vrátenie 

ZŠs MŠ Horné 

Otrokovce 

35 801,02 32 870,22 2930,80  

 

- prostriedky zo ŠR 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin.prostriedkov 

 Suma skutočne 

použitých 

fin.prostriedkov 

Rozdiel-

vrátenie 

ZŚ s MŠ Horné 

Otrokovce 

442 590,97 442 431,80 159,17 
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 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám 

- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu 

 

 

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ESF: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

  

  2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2019 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

KU Trnava Na životné prostredie 80,95 80,95 0,00 

OÚ Trnava   Na matriku 2237,92 2237,92 0,00 

KSÚ 

Trnava 

Na stavebný úrad a poz.kom. 1168,41 1168,41 0,00 

ÚPSV 

Piešťany  

Na aktivačnú činnosť 

a podporu zamestnanosti 

2858,85  2858,85 0,00 

OÚ Trnava Na register obyvateľstva 

a register adries 

308,58 308,58 0,00 

OÚ Trnava  Skladník CO 35,86 35,86 0,00 

KŠÚ 

Trnava 

Na školstvo 432922,57         432763,40             159,17 

OÚ Trnava Voľby 1494,35 1494,35 0,00 

ÚPSVR 

Piešťany 

Rodinné prídavky 218,40 218,40 0,00 

MV SR 

Bratislava 

Kamerový systém 5000,00 0,00 5000,00 

Úrad vlády 

SR 

Dotácia na opravu stropu 

telocvične 

11000,00 0,00 11000,00 

ÚPSVR 

Piešťany 

Dotácia na stravovanie 

žiakov 

14569,20 9752,40 4816,80 
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c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu s environmentálnym fondom o poskytnutí dotácie na 

projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v sume: 60 000,00 €. Uvedená dotácia bola použitá 

v zmysle zmluvy. 

d/ Finančné usoriadanie voči rozpočtom iných obcí: 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou. 

 

 

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 

 

VÚC Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin. prostr. 

Rozdiel 

VÚC Trnava 1150,00 1150,00 0,00 

 

 

 

f/Finančné usporiadanie voči EÚ – Obec nedostala žiadny grant z EÚ 

Poskytovateľ  Účel  Suma 

poskytnutých 

fin.prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

fin.prostriedkov 

rozdiel 

EÚ grant  ---------       

 

12. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

1.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške: 0,00 

EUR.      

 

Vyhotovil: Chovanová             

V Horných Otrokovciach,  28.5.2020                            

 

 

                                                                      Predkladá:        Mgr. Eva Kukučková 

 

                                                                                                      starostka obce 

schválené OZ dňa:      

uznesenie č.:     

  

 

 

 

 

 

 

  

 


