Záverečný účet Obce Horné Otrokovce
za rok 2018

V Horných Otrokovciach, 29. mája 2019
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Záverečný účet Obce Horné Otrokovce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018
Obec v roku 2018 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.
Vo výdavkovej časti rozpočtu – rozpočtové opatrenia pre základnú školu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesením č.
40/8/2017 .
Príjmy rozpočtu obce za rok 2018 po zmenách dosiahli plnenie na 99,81%.
Výdavky rozpočtu obce za rok 2018 po zmenách dosiahli plnenie 99,84%.
Bol zmenený: 9 krát:
- druhá zmena schválená OZ dňa 7.5.2018 uznesením č. 12/2/2018
- tretia zmena OZ schválená dňa 12.6.2018 uznesením č. 20/3/2018
- štvrtá zmena OZ schválená dňa 4.7.2018 uznesením č. 26/4/2018
- piata zmena OZ schválená dňa 4.7.2018 uznesením č. 26/4/2018
- šiesta zmena OZ schválená 20.9.2018 uznesením č. 34/5/2018
- siedma zmena OZ schválená dňa 6.11.2018 uznesením č. 42/7/2018
- ôsma zmena OZ schválená dňa 22.11.2018 uznesením č. 25/8/2018
- deviata zmena OZ schválená dňa 11.1.2019 uznesením č. 7/1/2019

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
Z toho:
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy obce
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Príjmové FO RO s práv.subjkt.
Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky obce
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO s právnou subjektivit.

Rozpočet schválený

Rozpočet po zmenách

794831,00

864784,74

778551,00
0
280,00
16000,00
0
794831,00

810609,68
5022,00
247,65
46118,71
2786,70
831632,72

239098,00
7200,00
32431,00
516102,00

217644,91
13371,94
32698,87
567917,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet
na rok 2018
794831,00

Rozpočet po
zmenách na rok
2018
864784,74

Skutočnosť
k 31.12.2018
863200,46

Plnenie v %

100,18

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Schválený rozpočet Rozpočetpo
na rok 2018
zmenách na
2018

Skutočnosť
rok k 31.12.2018

Plnenie v %
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342408,00

358872,92

358806,09

100,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 296000,00,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky vo výške 310938,67 €, čo predstavuje plnenie
na 105,04 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21672,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 22043,40 € , čo je
101,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15877,27 € , dane zo stavieb boli vo
výške 6085,14 € a dane z bytov vo výške 80,99 € .
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 561,70€.
c) Daň za psa : skutočný príjem : 818,32 € .
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške: 194,88 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 € .
e) Za jadrové zariadenie 11776,28 €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13229,42€.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za odvoz TKO vo výške 1333,00 €.
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 31.12.2018.
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 31.12.2018:
Bisták Miloš, Horné Otrokovce č. 211, dlžná suma: 1311,97 €
Bugyi Vladimír, Horné Otrokovce č. 258, dlžná suma: 670,18 €

Nedaňové pohľadávky:
Neuhradené faktúry /odberatelia/ :

4882,35 €

Zoznam dlžníkov k 31.12.2018: /neuhradené Fa za stočné nad 160,- €/
Greguš Róber, Horné Otrokovce č. 87, dlžná suma: 235,81 €
Bugyi Vladimír, Horné Otrokovce č. 258, dlžná suma: 582,37 €.
Nájom za nebytové priestory: K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za nájom
nebytových priestorov vo výške:
1057,12 €
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Schválený rozpočet Rozpočet
po Skutočnosť
na rok 2018
zmenách na r. 2018 k 31.12.2018
61801,00
95644,33
94376,88

Plnenie v %
98,67%

Ide napr. o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 608,78 € , príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 23602,78 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 7300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 741,60 €, čo je 10,16
% plnenie.
c/ Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
Z rozpočtovaných 13600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 14735,23 €, čo je
108,35 % plnenie.
d/ Príjmy z náhrad poistného plnenia, výťažkov z lotérií ,z dobropisov a iné príjmy
Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 8630,45 €, čo
predstavuje 7845,86 % plnenie.
e/ Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 12,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 58,33 €, čo je
486,08 % plnenie.
f/ vlastné príjmy RO
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2018 nedaňové príjmy vo výške:45918,71 €.
3. Bežné príjmy – Granty a transfery
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
na rok 2018
na rok 2018
k 31.12.2018
390342,00
402211,14
401961,14

Plnenie v %
99,93%

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P. č.
1.
2.

4.

Poskytovateľ
Suma v EUR
Krajský staveb. úrad Trnava
969,03
Krajský školský úrad
395113,00
Trnava
Obvodný úrad Trnava 2019,92
VVS
ÚPSVaR Piešťany
1329,93

5.
6.

ÚPSVR Piešťany
Obvodný úrad Trnava

3.

284,00
33,10

Účel
Bež.transfer na stav.poriadok
Bežný transfer - Školstvo
Bežný transfer na matriku
Bež. transfer na podporu
v zamestnanosti
Rodinné prídavky
Bežný transfer -Sklad CO
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7.

Krajský úrad Trnava

37,71

8.
9.
10.
11.

VÚC Trnava
Obvodný úrad Trnava
Krajský úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava

1000,00
585,52
81,24
288,09

Bežný transfer na
miest.komunikácie
Bežný transfer z VÚC – na MDD
Bežný transfer na voľby.
Na životné prostredie
Bež. Transfer - register
obyvateľstva
Dotácia –register adries

Obvodný úrad Trnava
19,60
Transfer RO
200,00
Transfery spolu
401961,14
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebovaný
bol transfer na dopravné pre žiakov vo výške 176,57 €, ktorý ZŠ s MŠ koncom roka
previedla na účet obce . Uvedný transfer bude vyčerpaný do konca marca 2019.
12.
13.

4) Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet
na rok 2018
0

Rozpočet po
zmenách na r.2018
5022,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
5022,00

Plnenie v %
100,00

Príjem z predaja pozemkov: 22,00 €
Transfer zo ŠR na kamerový systém: 5000,00 €
Príjem z EÚ: 0
5) Príjmové finančné operácie obce :
Schválený rozpočet
na rok 2018
280,00

Rozpočet po
zmenách na r.2018
247,65

Skutočnosť
k 31.12.2018
247,65

Plnenie v %
104,55

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 209,65 EUR v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. Jednalo sa o nevyčerpanú dotáciu pre ZŠ s MŠ Horné Otrokovce na
dopravné žiakom. Finančné operácie vo výške 38,00 € prijaté ako zábezpeka budú vylúčené
z výsledku hospodárenia.
6/ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Schválený rozpočet Rozpočet
po Skutočnosť
na rok 2018
zmenách na r.2018
k 31.12.2018
16000,00
46118,71
46118,71

Plnenie v %
346,90 %

ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2018 vlastné príjmy vo výške: 45918,71 EUR a
získala bežný grant vo výške: 200,00 EUR.
Kapitálové príjmy naša rozpočtová organizácia v roku 2018 nemala.
7/Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
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Schválený rozpočet
na rok 2018
0

Rozpočet po
zmenách na rok
2018
2786,70

Skutočnosť
k 31.12.2018
2786,70

Finančné operácie vo výške 2786,70 € vykazuje naša rozpočtová organizácia ako prostriedky
z predchádzajúcich rokov.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet
na rok 2018
794831,00

Rozpočet po
zmenách na r. 2018
831632,72

Skutočnosť
k 31.12.2018
831217,77

Plnenie v %

Rozpočet po
zmenách na r.2018
785561,91

Skutočnosť
k 31.12.2018
785147,36

Plnenie v %

99,95

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet
na rok 2018
755200,00

99,94

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné
orgány
Finančné a rozp. záležitosti
Matrika
Komunálne voľby
Vzdelávanie nedefinované
podľa úrovne
Śkolstvo-vzdelávanie ZŠ s MŠ
Cintorínske služby-DS
Staroba /dôchodci/
Zdravotníctvo
Dlhový manažment/poplatky
a úroky/
Bezpečnosť,ver.poriadok,obra
na a požiarna ochrana
Nakladanie s odpadmi a odpad.
vodami
Doprava - MK
Všeobecná prac. Oblasť
/ÚPSVR/ podpora zamest.

v EUR
Skutočnosť
Plnenie v %
k 31.12.2017
146661,07
99,98

Schválený
rozpočet
143336,00

Rozpočet po
zmenách
146685,47

2100,00

2156,55

2155,52

99,95

2000,00
0
18475,00

2019,92
585,52
685,00

2019,92
585,52
675,85

100,00
100,00
98,66

516102,00
1185,00
1700,00
720,00

567917,00
857,60
1985,03
921,14

567917,00
853,81
1985,03
921,14

100,00
99,56
100,00
100,00

6155,00

5216,26

5215,36

99,98

1418,00

1564,10

1562,78

99,91

26508,00

29351,00

29091,48

99,11

5400,00
10793,00

3774,38
7833,09

3774,14
7832,06

99,99
99,99
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Rozvoj bývania, bývanie
a obč. vybavenosť
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne ,vysielacie a iné
spoločenské služby
Spolu:

2473,00

1969,17

1965,80

99,82

9325,00
3750,00
0,00

594,87
2460,00
3612,00

494,12
2458,73
3606,61

83,06
99,95
99,85

3760,00

5373,81

5371,42

755200,00

785561,91

785147,36

99,95

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 79700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 77317,13 € , čo
je 97,01 % čerpanie. Patrí sem mzda starostky obce, pracovníkov OcÚ, matriky, hlavného
kontrolóra a mzdy aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30595,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 28363,61 €, čo je
92,70% 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 117085,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume: 100846,72 €,čo
predstavuje 86,13 % 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 129643,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 132516,72 €, čo
predstavuje 102,21 % čerpanie.
V roku 2018 obec vynaložila náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtovej organizácie
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce vo výške: 123950,00 € 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 6025,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume:
5032,36 €, čo predstavuje 83,52 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet
na rok 2018
7200,00

Rozpočet po
zmenách na r.2018
13371,94

V tom:
Funkčná klasifikácia
Plánovanie
projekty

investícií,

Schválený
rozpočet
7200,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
13371,54
Rozpočet po
zmenách
3398,00

Plnenie v %
99,99%

Plnenie
Plnenie v
k 31.12.2018
%
3397,60
99,99
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Nákup telekomunikačnej
techniky
Spolu:

0,00

9973,94

9973,94

0

7200,00

13371,94

13371,54

a/ plánovanie investícií a projektová činnosť
ide o nasledovné investičné akcie:
-prípravná a projektová dokumentácia v sume 3398,00 EUR
- vybudovanie kamerového systému v sume: 9973,97 EUR
Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet Rozpočet
po Skutočnosť
na rok 2018
zmenách na r.2018
k 31.12.2018
32431,00
32698,87
32698,87

Plnenie v %
100,83

Z rozpočtovaných 32431,00 € na splácanie istiny z prijatých bankových úverov bolo
skutočné čerpanie v sume: 32698,87 €, čo predstavuje 100,83 % 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 2018
516102,00

Rozpočet po
zmenách na r.2018
567917,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
567917,00

Plnenie v %
110,03

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou: prenesené kompetencie: 395061,59 €
originálne kompetencie: 123950,00 €
vlastné príjmy RO :
46118,71 €
Spolu:
BV spolu:
567917,00 €
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ:
Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ:

0,-€
2786,70 €

4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018
Rozpočet
Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Spolu BR +
KR

Príjmy obce Príjmy ZŠ
v€
s MŠ
809025,40 46118,71

Výdavky
obce
217230,36

Výdavky
ZŠ s MŠ
567917,00

Hospodárenie
obce
69996,75

5022,00

0,00

13371,54

0,00

-8349,54

814047,40

46118,71

230601,90

567917,00

61647,21
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Finančné
operácie
Spolu
BR+KR+FO

247,65

2786,70

32698,87

0,00

-29664,52

814295,05

48905,41

263300,77

567917,00

31982,69

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

855144,11

z toho : bežné príjmy obce

809025,40

bežné príjmy RO

46118,71

Bežné výdavky spolu

785147,36

z toho : bežné výdavky obce

217230,36

bežné výdavky RO

567917,00

Bežný rozpočet

69996,75
5022,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

5022,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

13371,54

z toho : kapitálové výdavky obce

13371,54

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-8349,54

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Vylúčenie z príjmových fin.operácií – zábezpeka ŠFRB
Zostatok príjmových FO
Výdavky z finančných operácií- splátky úverov
Rozdiel z finančných operácií

61647,21
1288,06
60359,15
3034,35
38,00
2996,35
32698,87
-29702,52

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 bežného 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 176,57 EUR a to na dopravné pre deti
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce.
- nevyčerpané prostriedky za stravné v školskej jedálni v sume: 84,49 EUR.
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume: 1027,00 EUR.
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- prijatá zábezpeka od nájomcov obecných bytov vo výške: 38,00 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení fondu opráv a zostatku
dopravného a stravného ZŠ je v sume 60359,15 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. Z uvedeného prebytku bol vykrytý
schodok finančných operácií v sume: -29702,52 EUR , ktoré boli použité na splátky
úverov. Z uvedeného vyplýva, že výsledok hospodárenia je prebytok vo výške :
30656,63 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 1.1.2018

415,96

Prírastky - povinný prídel 1,05%

655,62

Úbytky - príspevok na stravné lístky

561,29

Zostatok k 31.12.2018

510,29

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
Zostatok k 1.1.2018
Prírastky z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky-vrátenie
úbytky – použitie rezervného fondu:
- uznesenie č. zo dňa- havarijná situácia - krytie schodku hospodárenia
Vrátenie nepoužitého RF z. r.2017
Konečný zostatok k 31.12.2018

Suma v €
18136,72
0
0
0

10291,20
28427,92

Vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu
Počiatočný stav FO
k 1.1.2018
4111,64

Tvorba FO rok 2018
1027,00

Čerpanie FO za rok
2018
0

Zostatok FO
k 31.12.2018
5138,64

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR
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AKTÍVA
Názov

PZ k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Spolu majetok

1673987,23

1567496,36

Neobežný majetok spolu

1423725,33

1369714,62

30671,80

33219,40

Dlhodobý hmotný majetok

1199821,35

1143263,04

Dlhodobý finančný majetok

193232,18

193232,18

Obežný majetok spolu

249625,33

197437,22

262,30

484,70

183396,23

99061,76

Pohľadávky

7626,74

6877,05

Finančný majetok

58340,06

91013,71

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Prechodné účty aktív

0

0

636,57

344,52

PZ k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

1673987,23

1567496,36

Vlastné imanie súčet

618117,48

579664,67

Oceňovacie rozdiely

0

0

fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

-83292,83

-46352,65

záväzky

534470,90

503260,25

1900,00

1900,00

0

176,57

446201,36

435558,82

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Náklady budúcich období
PASÍVA
Názov

Z toho:

Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

11449,96

12629,28

Bankové úvery a výpomoci

74919,58

52995,58

Časové rozlíšenie

521398,85

484571,44

K 31.12.2018 zostala na samostatnom bankovom účte dotácia , ktorú neminula ZŠ s MŠ
vo výške 176,57 € na dopravné žiakom .Uvedená dotácie zo ŠR bude vyčerpaná do konca
marca 2019 .

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31. 12. 2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám: /Aj ŠFRB/
359285,11 €
- voči dodávateľom
3299,74 €
- iné záväzky:
450,00 €
- voči štátnemu rozpočtu:
176,57 €
- voči zamestnancom:
5004,26 €
- voči poisťovniam:
3069,85 €
- voči daňovému úradu:
805,43 €
- voči Európskej únii
0
€
1. 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.
p.č. Výška prijatého úveru Úroková
Zabezpečenie Zostatok
splatnosť
sadzba
úveru
k 31.12.2018
1.
92178,18
2,79 %
zmenka
41557,58
31.3.2023
2. 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.
p. č.
1.
2.

Výška pohľadávky
70255,85
4744,15

Referenčná
sadzba
3M EURIBOR
3M EURIBOR

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2018
10719,85
25.11.2019
718,15
25.11.2019

3.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
Splatnosť
k 31.12.2018
1.
361600,60
1%
306289,53
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.
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Obec v roku 2017 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.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
2000,00 EUR

OŚK Horné
2000,00 EUR
Otrokovce – bežné
výdavky
Jana Gulová, Horné
500,00
500,00 EUR
Otrokovce č. 242
K 31. 12. 2018 boli poskytnuté dotácie zúčtované.

rozdiel

0,00

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
Suma poskytnutých
organizácia
fin. prostriedkov
ZŠ s MŠ Horné
123950,00 €
Otrokovce

Suma skutočne
použitých fin. prostr.
123950,00 €

Rozdiel - vrátenie
0,00

- vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
Suma poskytnutých Suma
skutočne Rozdiel - vrátenie
organizácia
fin. prostriedkov
použitých fin.prostr.
ZŠs MŠ
Horné
46118,71
46118,71
0,00
Otrokovce
- prostriedky zo ŠR
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Rozpočtová
organizácia
ZŚ s MŠ Horné
Otrokovce

Suma
poskytnutých Suma
skutočne Rozdielfin.prostriedkov
použitých
vrátenie
fin.prostriedkov
395238,16 €
395061,59
176,57

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám
- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ESF:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
Len bežné výdavky
2-

-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

81,24

81,24

0,00

Na matriku

2019,92

2019,92

0,00

Na stavebný úrad a poz.kom.

1006,74

1006,74

0,00

ÚPSV

Na aktivačnú činnosť

1329,93

1329,93

0,00

Piešťany

a podporu zamestnanosti

OÚ Trnava

Na register obyvateľstva

307,69

307,69

0,00

33,10

33,10

0,00

395113,00

394936,43

176,57

KU Trnava

Na životné prostredie

OÚ Trnava
KSÚ
Trnava

a register adries
OÚ Trnava

Skladník CO

KŠÚ

Na školstvo

Trnava
OÚ Trnava

Voľby

585,52

585,52

0,00

ÚPSVR

Rodinné prídavky

284,00

284,00

0,00

Kamerový systém

5000,00

5000,00

0,00

Piešťany
MV SR
Bratislava
c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
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Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu v r. 2018 so štátnym fondom.
d/ Finančné usoriadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
VÚC
VÚC Trnava

Suma poskytnutých Suma
skutočne
fin. prostriedkov
použitých fin. prostr.
1000,00
1000,00

Rozdiel
0,00

f/Finančné usporiadanie voči EÚ – Obec nedostala žiadny grant z EÚ
Poskytovateľ
Účel
Suma
Suma skutočne rozdiel
poskytnutých
použitých
fin.prostriedkov fin.prostriedkov
EÚ grant
--------12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške:
30656,63 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
30656,63 EUR.
Vyhotovil: Chovanová
V Horných Otrokovciach, 29.5.2019
Predkladá:

Mgr. Eva Kukučková
starostka obce

schválené OZ dňa:
uznesenie č.:
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