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 - štátnym fondom 

 - rozpočtom iných obcí 

- rozpočtom VÚC 

 

7. Hodnotenie plnenia programov obce  

po skončení účtovného obdobia   
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Úvodné slovo starostu obce        

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo ŠR 

a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania 

a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov. Majetkom obce sú veci sú vo vlastníctve 

obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať 

a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie 

nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce, určuje obecné zastupiteľstvo 

obce. Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dne z príjmov územnej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov.  

 Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný § 3 zákona číslo 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.540/2001 

Z.z. o štátnej štatistike. 

 Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtuje obec v sústave podvojného účtovníctva. Cieľom účtovnej 

závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

 Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

 

 

1. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Drňa 

Sídlo:    Drňa č. 35, 980 03 

IČO:      0649911 

Štatutárny orgán obce: starosta  

Telefón: 047/5666156 

E-mail: obec.drňa@gmail.com 

Webová stránka: www.obecdrna.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:  Endre Vincze 

Zástupca starostu obce:  Jozef Matovics 
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Hlavný kontrolór obce: Eva Vargová 

Obecné zastupiteľstvo: Štefan Anderkó, Csaba Bálint, Jozef Matovics, Anna Janová, Helena 

Šolcová 

Obecný úrad: Katarína Vargová, Ágnes Molnár 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka / : nie sú zriadené 

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú zriadené 

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú zriadené 

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /: nie sú zriadené 

 

3. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

3.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Drňa sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Leží v 

juhovýchodnej časti okresu Rimavská Sobota vedľa hranice Maďarska. 

Susedné mestá a obce : Šimonovce, Širkovce, Jesenské Dubovec, Hostice, Drňa, Rimavská 

Sobota 

Celková rozloha obce : 1231 ha 

Nadmorská výška : 182 m.n.m 

 

3.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 210 

Národnostná štruktúra : slovenská, maďarská, rómska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

Vývoj počtu obyvateľov : rímskokatolícka a reformované kresťanstvo 

3.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 79% 

Nezamestnanosť v okrese : 33% 

Vývoj nezamestnanosti : rastúci trend 
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3.4. Symboly obce 

Erb obce : Erb obce :  V zelenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi bez stebiel zlatý lemeš - 

to všetko prevyšujúce dve strieborné zvlnené brvná.  

 

Vlajka obce :  

 

Pečať obce :  

 

 

 

4.5  História obce  

Obec je založená v roku 1246, ale vznikla v staršom osídlení. Pôvodný názov Darna (od r. 1246) 

sa postupne menil na Darnya (1380), Darnia (1431), Darna (1786), Darňa (1920)až na Drňa 

1948; po maďarsky Darnya ) 

Od 15. storočia patrila Jánosyovcom. Po ich vymretí koncom 16. storočia obec patrila viacerým 

zemianskym rodinám. V 16. storočí obec spustošili Turci a v rokoch 1566-1567 bola poplatná 

Turkom. V roku 1773 tu žilo 28 sedliakov a 9 želiarov. Spolu tu bývalo 514 obyvateľov v 71 

domoch, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. 

Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj za I.ČSR  v r. 1938-1944 bola pripojená k 

Maďarsku. JRD bolo založené v r. 1956 

 
 

4.6. Pamiatky Kostol reformovaný tolerančný z r. 1802 ( kalvínsky kostol), datovanie zmien: 

1835-1840 
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4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

4.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Šimonovce 

- Materská škola Šimonovce 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na : rôznorodé projekty  

4.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Poliklinika n.o. Jesenské 

- Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota 

4.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci nie sú zriadené. 

4.4. Kultúra 

     Spoločenský a kultúrny život obci zabezpečuje obecný úrad. Obec prevádzkuje  miestny 

rozhlas. V obci nie je aktívny žiaden spolok či krúžok zameraný na rozvoj či prezentáciu kultúry.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja je stav v oblasti kultúry a športu alarmujúci.  

Čoraz menej mládeže sa zapája do aktivít. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno 

očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : na kultúrne vyžitie obyvateľov  

– Deň detí, Deň Obce, Privítanie Mikuláša, Športové podujatia 

 

4.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

V obci Drňa podnikajú: 

Jaroslav Simko – vyvážanie a vyťaženie dreva 

Ing. Zoltán Jano – SHR  

Ľubomír Jano – SHR  

Dezider Juhász – SHR  

Štefan Bálint – SHR  

Zoltán Jano - SHR 

Endre Vincze – predaj rozličného tovaru 

Mária Kánova – Drogeria – prevádzka: Jesenské 

 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
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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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2017 uznesením č.13/17 

Rozpočet bol zmenený jeden krát: 

- zmena   schválená dňa 25.4.2018 uznesením č. 9/17 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 77 000,00 101 239,69 

z toho :   

Bežné príjmy 77 000,00 66 194,57 

Kapitálové príjmy 0,00 24 000,00 

Finančné príjmy 0,00 11 045,12 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 73 500,00 84 467,38 

z toho :   

Bežné výdavky 72 600,00 74 200,26 

Kapitálové výdavky 0,00 9 222,00 

Finančné výdavky 900,00 1 045,12 

Výdavky RO s právnou subjekivitou   

Rozpočtové hospodárenie obce 3 500,00 16 772,31 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

101 239,69 89 239,69 88,14 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 101 239,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

89 239,69 EUR, čo predstavuje  88,14% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

66 194,57 66 194,57 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 66 194,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

66 194,57 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
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a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

45 909,75 45 909,75 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43 171,77 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 43 171,77 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 2 355,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 355,19 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 294,53 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 56,95. EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 3,71 EUR.  

Daň za psa  33,11 €. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 349,68 €. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 317,45 2 317,45 100 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 510,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 510,00 EUR, čo je 

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

v sume 510,00 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 43,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 43,15 EUR, čo je 100 % 

plnenie.  

  

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 764,30 1 764,30 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 764,30 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 764,30 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 17 967,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 17 967,37 

EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR RS 2085,43 Reštart 

MINV 69,96 Regob 

MINV 64,40 Register adries 

Min. dopravy 9,16 Cestná doprava 

OÚ BB odbor životného prostredia 20,24 Životné prostredie 
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MINV 526,86 Voľby 

ÚPSVaR 7610,70 AČ §54 

ÚPSVaR 2208,82 Detské prídavky 

ÚPSVaR 5371,80 Sociálne dávky 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

24 000,00 12 000,00 50 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 24 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 12 000,00 EUR, čo predstavuje  50% plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 24 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 000,00 EUR, čo 

predstavuje 50 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MIN Financií 12000,00 Rekonštrukcia Ocú 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

11045,12 11045,12 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11045,12 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 11045,12 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

V roku 2018 obec prijala bankový úver na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu v sume 

10,000 € s úrokovou sadzbou 2,50 na základe uznesenia zastupiteľstva č.14 zo dňa 30.07.2018 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3 zo dňa 26.04.2019 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 1045,12 EUR na splácanie istiny úverov v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

84 467,38 84 467,38 100 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 84 467,38 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 84 467,38 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

74 200,26          74 200,26                       100   
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 74 200,26 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 74 200,26 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 20798,41 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

20798,41 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 7816,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7816,16 

EUR, čo je 100 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 38 959,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

38 959,67EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 6530,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6530,78 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 95,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 95,24 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

9222,00            9222,00              100          

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9222,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 9222,00 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia budovy obecného úradu 

Z rozpočtovaných  9222,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9222,00 EUR, 

čo predstavuje 100% čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1045,12            1045,12                       100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1045,12 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 1045,12 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1045,12 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1045,12 EUR, čo predstavuje 100 %.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 66 194,57 

z toho : bežné príjmy obce  66 194,57 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 74 200,26 

z toho : bežné výdavky  obce  74 200,26 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet -8005,69 

Kapitálové  príjmy spolu 12 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  12 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 9 222,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  9 222,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  2 778,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -5 227,69 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  3 676,48 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 904,17 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  11 045,12 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 1 045,12 

Rozdiel finančných operácií 10 000,00 
PRÍJMY SPOLU   89 239,79 

VÝDAVKY SPOLU 84 467,38 

Hospodárenie obce  4 772,31 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 3676,48 

Upravené hospodárenie obce 1 095,83 

 

Schodok rozpočtu v sume -8 904,17 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 3676,48 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný 

z finančných operácií  5227,69 EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 2278 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu strechy obecného úradu v sume 2778,00 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume         

898,48 EUR, 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 10000,00 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5227,69 EUR 



                                                                      13 

 

Zostatok  finančných operácií 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 4772,31  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 4772,31 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

4772,31 EUR.  

 

4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  4388,54       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2017 

324,34      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny 

úverov 

1045,12       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2018 3667,76       

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 824,86   

Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                    1043,83                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                970,21    

KZ k 31.12.2018 898,48 
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5. 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 204245,35 173174,99 

Neobežný majetok spolu 185933,19 152054,08 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 141699,19 107820,08 
Dlhodobý finančný majetok 44234,00 44234,00 

Obežný majetok spolu 18312,16 21120,91 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  15301,65 13502,87 
Finančné účty  3010,51 7618,04 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 204245,35 173174,99 

Vlastné imanie  108701,05 107021,11 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  108701,05 107021,11 

Záväzky 12840,58 21487,27 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 2778,00 
Dlhodobé záväzky 1250,33 1317,63 
Krátkodobé záväzky 9745,34 6591,85 
Bankové úvery a výpomoci 1844,91 10799,79 

Časové rozlíšenie 82703,72 44666,61 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3702,10 3702,10 0 

- zamestnancom 1683,47 1683,47 0 

- poisťovniam  959,72 959,72 0 

- daňovému úradu 246,56 246,56 0 

- štátnemu rozpočtu 2778,00 2778,00 0 

- bankám 10799,79 10799,79 0 

- soc. fondom 898,48 898,48 0 

- ostatné záväzky 419,15 419,15 0 

Záväzky spolu k 31.12.2018 21487,27 21487,27 0 
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Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

OTP Banka  Investičný 

dlhodobý 

13277,56 885,12 52,42 959,79 31.01.020 

Primabanka  10000,00 160,00  9840,00  

       

       

       

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu. 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  75694,64 

- skutočné bežné príjmy obce  75694,64 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 75694,64 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 10799,79 

- 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 10799,79 

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 0 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 10799,79 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

10799,79 75694,64 14,26% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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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:  75694,64 

- skutočné bežné príjmy obce  75694,64 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 75694,64 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 17977,37 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR rekonštrukcia ocú 12000,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 29977,37 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 45717,27 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 1045,12 

- 821005  

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 78,65 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 1123,77 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1123,77 45717,27 2,45% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

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.  

 

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

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené a ani založené právnické osoby. 

 

b) 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 - 

ÚPSVaR Reštart - AČ 2085,043        2085,43 0 

MINV Regob 69,96 69,96 0 

MIN 

dopravy...... 

Miestna komunikácia a cestná 

doprava 

9,16 9,16 0 

MIN ŽP Životné prostredie 20,24 20,24 0 

MINV Voľby 526,86 526,86 0 

ÚPSVaR  AČ §54 7610,70 7610,70 0 

ÚPSVaR Detské prídavky a soc. dávky 7590,62 7590,62 0 

MINV Register adries 64,40 64,40 0 

MINFin Rekonštrukcia Ocú 12000,00 9222,00 2778,00 

Celkom  29977,37 27199,37 2778,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec nemala finančný vzťah s inými obcami. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec nemala dotáciu od VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec neuplatňuje programový rozpočet. 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2018. 

 

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

výhrad. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 4 772,31 EUR. 


