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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie boli zostavené
ako prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2017.
Rozpočet bol upravovaný 2-krát na konečnú výšku príjmov a výdavkov: 124.517,37 €.
Rozpočet obce k 31.12.2018

86702,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
124517,37

46702,00
0,00
40000,00
86702

66517,37
18000,00
40000,00
124517,37

46702,00
40000,00
0,00

66517,37
58000,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
124517,37

Skutočnosť k 31.12.2018
98595,71

% plnenia
79,18

Z rozpočtovaných celkových príjmov 124517,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
98595,71 EUR, čo predstavuje 79,18 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Rozpočet na rok 2018
66517,37

Skutočnosť k 31.12.2018
66333,80

% plnenia
99,72
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 66517,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
66333,80 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
48122,00

Skutočnosť k 31.12.2018
47959,19

% plnenia
99,66

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 39215,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 39371,71 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,40 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7098,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6924,08 EUR, čo je
97,55 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3078,06 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3777,42 EUR a dane z bytov vo výške 68,60 €.
Daň za psa: z rozpočtovaných 159,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 159,00 €,
čo je plnenie 100, %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 1650,00 EUR,
bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1504,40 €, čo je plnenie 91,18 %.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
2435,00

Skutočnosť k 31.12.2018
2431,16

% plnenia
99,84

Príjmy za služby a vlastníctva majetku - vybrané ukazovatele
Z rozpočtovaných 2022,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2064,88 EUR, čo je
1102,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 382,88
EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1320,00 EUR, za služby
362,00 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 366,28 EUR, čo je
89,34 % plnenie.
c) prijaté bežné granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15960,37 EUR bol skutočný príjem vo výške
15943,45 EUR, čo predstavuje 99,89 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
MFSR
12105,- Oprava domu smútku
ŠR
526,86 Voľby do samosprávy
ŠR
76,74 Register obyv.a adries
ŠR
66,22 Skladník CO
UPSVaR
3168,63 Projekt cesta na trh práce
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
18000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
18000,00

% plnenia
100,00

Obec Veľký Lom v roku 2018 malo plnenie v kapitálovom rozpočte príjmov z titulu transferu zo
ŠR na rekonštrukciu domu smútku.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
40000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
14261,91

% plnenia
35,65

Obec Veľký Lom z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 40000,00 EUR
skutočne boli čerpané k 31.12.2018 vo výške 14261,91 EUR čo je 35,65 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za obec rok 2018
Rozpočet na rok 2018
124517,37

Skutočnosť k 31.12.2018
95908,84

% čerpania
77,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 124517,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 95908,84 EUR, čo predstavuje 77,02 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2018
66517,37

Skutočnosť k 31.12.2018
63646,93

% čerpania
95,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 66517,37 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 63646,93 EUR, čo predstavuje 95,68 % čerpanie.

k 31.12.2018

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 20712,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 22671,67 EUR,
čo je 109,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce, hlavnej kontrolórky
obce a pracovníkov prijatých na základe projektu z UPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7713,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7873,70 EUR, čo
je 102,08 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 31361,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 32671,86 EUR,
čo je 104,18 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a obce ako sú energie, materiál,
palivá, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, poštové a telekomunikačné služby,
programy, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, všeobecné služby, propagácia
a kultúrna činnosť.
Bežné transfery vo výške 429,70 EUR boli použité za účelom platby členského do
ZMOS,ZMOVR, spoloč.úrad, RVC.
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2) Kapitálové výdavky obce:
Rozpočet na rok 2018
58000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
32261,91

% čerpania
55,62

Obec Veľký Lom v roku 2018 mala rozpočtované v kapitálovom rozpočte výdavkov spojené s
realizáciou rekonštrukčných prác na dome smútku. Z rozpočtovaných 58000,00 EUR bolo
skutočne čerpaná suma vo výške 32261,91 EUR, čo je 55,62 % plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
0,-

Skutočnosť k 31.12.2018
0,-

% čerpania

Obec Veľký Lom nemala v časti rozpočtu - výdavkové finančné operácie plnenie v roku 2018.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet

+

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

66333,80
63646,93
2686,87
18000,00
32261,91
14261,91
11575,04

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

11575,04
14261,91

+

14261,91
98595,71
95908,84
2686,87
11261,91

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Na základe uvedených skutočností zostatok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo
výške – 11575,04 EUR bol krytý finančnými prostriedkami z rezervného fondu na základe
uznesenia OZ. Prostriedky z rezervného fondu vo výške 14261,91 boli použité na krytie schodku
kapitálového rozpočtu. Preto základ pre tvorbu rezervného fondu je z výsledku bežného rozpočtu
v plnej výške a to 2686,87 €.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec Veľký Lom v prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli tvorbu rezervného fondu vo výške
2686,87 EUR bude mať celkový zostatok na rezervnom fonde 37062,30 €.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2018 obec vytvárala len z hrubej mzdy hlavnej
kontrolórky obce a starostky obce.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
382,42
206,47

540,00
48,89

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

265087,04

247430,37

Neobežný majetok spolu

215339,89

208693,80

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

171105,89

164459,80

Dlhodobý finančný majetok

44234,00

44234,00

Obežný majetok spolu

49462,68

38325,19

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

692,45

1214,00

48770,23

37111,19

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

284,47

411,38

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

265087,04

247430,37

Vlastné imanie

180698,51

175512,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

180698,51

175512,00

5242,15

10372,97

340,00

350,00

0,00

0,00

382,42

48,89

4519,73

9974,08

0,00

0,00

79146,38

61545,40

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00 EUR
- zaväzok zo SF
48,89 EUR
- voči dodávateľom
400,30 EUR
- voči štátnemu rozpočtu- DÚ
1546,15 EUR
- voči zamestnancom
5953,88 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
2073,75 EUR
- ostatné
0,00 EUR
Záväzky sú všetky v lehote splatnosti, sú to náklady za mesiac 12/2018 okrem sociálneho fondu.
Obec nemá žiadne dlhy voči bankovým inštitúciám ani voči iným finančným spoločnostiam.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Veľký Lom v roku 2018 neposkytla dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí

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.
Obec Veľký Lom k 31.12.2018 v zmysle uvedeného zákona finančne usporiadala vzťahy voči
príspevkovej, rozpočtovej organizácii, voči právnickým osobám, finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, rozpočtom iných obcí nasledovne
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Obec v roku 2018 nebola zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej organizácie.
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-

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

REGOB,Reg.adries
Skladník CO
Voľby
Transfer – dom smútku

76,74
66,22
526,86
12105,-

76,74
66,22
526,86
12105,-

0,00
0,00
0,00
0,00
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UPSVaR
BT spolu:
ŠR-dom smútku
KT spolu:
c)

Projekt cesta na trh práce

3168,63
15943,45
18000,00
18000,00

3168,63
15943,45
18000,00
18000,00

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

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec nemala v roku 2018 žiadne finančné vzťahy so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
e) Obec
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obce: S.Brezovo, D.Strháre,
240,00
240,00
0,00
H.Strháre
V roku 2018 obec bola príjemcom transferu z rozpočtov iných obcí z titulu prenájmu priestoru
na ubytovanie pre vodiča autobusu SAD Zvolen na základe podpísanej zmluvy medzi
dotknutými obcami.
f)

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Suma poskytnutých
Suma skutočne použitých
Subjekty mimo verejnej
Rozdiel
finančných
prostriedkov
finančných prostriedkov
správy
Právnické a fyzické osoby
Obec nemala v roku 2018 žiadne finančné vzťahy so subjektom mimo verejnej správy.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nepoužíva programový rozpočet.

Vypracoval: Ing. Slavomír Čerpák, externý účtovník obce
Predkladá: Ing. Michal Minár, starosta obce

Vo Veľkom Lome, dňa: 30.04.2019
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