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NÁVRH 

Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia 

obce 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. Bežný rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce 

sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2017 uznesením 

č.09/09/2017/I. bod 2. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 07.03.2018 uznesením č. 02/02/2018/II. 

- druhá zmena schválená dňa 19.06.2018 uznesením č. 05/05/2018/II. 

- tretia zmena  schválená dňa 16.08.2018 uznesením č. 06/06/2018/II. 

- štvrtá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 29.09.2018 

- piata zmena Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie navýšenie rozpočtu o prijaté 

cudzie zdroje podliehajúce vyúčtovaniu dňa 09.10.2018  uznesením č. 07/07/2017/I. 

bod 1. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 384600 508075,23 

z toho :   

Bežné príjmy 384600 407076,42 

Kapitálové príjmy 0 17017,00 

Finančné príjmy 0 83981,81 

   

Výdavky celkom 384600 508075,23 

z toho :   

Bežné výdavky 361150 377962,12 

Kapitálové výdavky  106663,11 

Finančné výdavky 23450 23450,00 

   

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

508075,23 608344,18 120 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 508.075,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

608.344,18 EUR, čo predstavuje 120 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

407076,42 479044,73 118 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 407.076,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

479.044,73 EUR, čo predstavuje  118 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

347611 404504,21 116 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 249.850,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 297.675,42 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 119 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 97.761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 106.828,79 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 109 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.036,54 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 70.748,61 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 479,25 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  85.264,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

3.134,10 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6.865,04  

EUR. 

 

Daň za psa  1.017,84 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 300,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20.246,55 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

50950,00 63539,52 124 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 42.250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46.876,00 EUR, čo 

je 110 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.520,00 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7.525,01 EUR a príjem 

z nájmu nájomných obecných bytov 37.830,99 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8.362,00 EUR, čo je 

299 % plnenie.  

Iné poplatky a platby (stravné, rodičovský príspevok, kopírovanie, vyhlasovanie v MR...) 

z rozpočtovaných 5.900,00 EUR bol skutočný príjem 8.301,52 EUR čo je 140 % 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

600,00 1983,50 330 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 600,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1.983,50 EUR, čo predstavuje 330 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy patria dobropisy,  vratky, úroky, náhrada škody...  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7.615,42 EUR bol skutočný príjem vo výške 9.017,40 

EUR, čo predstavuje 106 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR-OkÚ školský odbor ŽA             1.545,00 predškoláci-učebné pomôcky 

ŠR-OkÚ odbor vnútorných vecí ŽA               396,73           register evidencie obyvateľov 

ŠR-OkÚ životné prostredie ŽA                 97,73 likvidácia odpadu 

ŠR-OkÚ cestná doprava ŽA                 44,97 údržba miestnych komunikácií 

ŠR-OkÚ civilná ochrana ŽA                 66,22 odmena pre skladníka mater. CO 

ŠR-OkÚ organizačný odbor ŽA               526,66 voľby do samosprávy obce 

EÚ-sociálny fond            2.356,23 chránené pracovisko 

ŠR-sociálny fond               415,80 chránené pracovisko 

Okresné riaditeľstvo HZ Žilina            1.400,00 príspevok pre DHZ Mojš-výstroj  

Nadácia 2% z daní pre MŠ               738,90 vnútorné zariadenie, pomôcky 

Nadácia KIA               588,96 MŠ-oprava fasády a náterov 

Chabada František               540,00 plynová prípojka k IBV 

Čuntalová Karolína               300,00 ochranné volejbalové siete 

 

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 

17017,00 46095,98 271 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 17.017,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46.095,98 EUR, čo 

predstavuje 271 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Nadácia KIA         15.000,00 hokejbalové ihrisko 

Žilinský samosprávny kraj           2.017,00 rekonštrukcia chodníka-cintorín  
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Ministerstvo vnútra SR         29.078,98 stavebné úpravy požiarnej zbroj. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

83981,81 83203,47 99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 83.981,81 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 83.203,47 EUR, čo predstavuje  99 % plnenie.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

                            0,00                                        0,00                                            0 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

                           0,00                                         0,00                                                             0              

 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

                           0,00                                    0,00                                   0 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

508075,23            542011,96 107 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 508.075,23 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 542.011,96 EUR, čo predstavuje  107 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

377962,12                412127,57                               109    

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 377.962,12 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 412.127,57 EUR, čo predstavuje  109 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 ZÚ.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 129.760,57 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

145.409,66 EUR, čo je 112 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov 

OcÚ, materskej školy, opatrovateľskej služby. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov  76.711,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

79.187,32 EUR, čo je 103 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 157.490,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

173.719,00 EUR, čo je 110 % 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 7.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

8.255,01 EUR, čo predstavuje 110 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 6.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

5.556,58 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.  

 

1. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

106663,11             105964,77                      99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 106.663,11 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 105.964,77 EUR, čo predstavuje  99 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.2 ZÚ.  

 

položky kapitálového rozpočtu:  

- Nákup pozemku od Trnovcovej Ľuboslavy   2.491,00 EUR 

- Priemyselná umývačka  1.716,00 EUR 

- Posúdenie MK obslužná cesta MC 2   5.580,00 EUR 

- Výstavba nového plotu  3.745,48 

- Detské ihrisko  15.000,00 EUR 

- Hokejbalové ihrisko 21.298,80 EUR (15.000.- KIA, 6298,80 z bežného rozpočtu) 

- TJ výmena kúrenia  3.934,92 EUR 

- Kolumbárium 21 miest  5.353,31 EUR  

- Rekonštrukcia chodníka na cintoríne  38.097,26 EUR (2.017.- ŽSK) 

- MŠ-výmena podkladu detského ihriska  8.748,00 EUR  

 

2. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

23450,00               23919,62                                  102 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23.450,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 23.919,62 EUR, čo predstavuje  102 %  čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 3 ZÚ. 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23.450,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatého úveru  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23.919,62 EUR, čo predstavuje 

102 %.  

 

3.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

                                    

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

                                    

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 479.044,73 

z toho : bežné príjmy obce  479.044,73 

  

Bežné výdavky spolu 412.127,57 

z toho : bežné výdavky  obce  412.127,57 

  

Bežný rozpočet 66.917,16 

Kapitálové  príjmy spolu 46.095,98 

z toho : kapitálové  príjmy obce  46.095,98 

  

Kapitálové  výdavky spolu 105.964,77 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  105.964,77 

  

Kapitálový rozpočet  -59.868,79 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7.048,37 

Vylúčenie z prebytku/738,90+29.078,98+2.620,80+1.165,12)  33.603,80 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -26.555,43 

Príjmové finančné operácie   82.568,97 

Výdavkové finančné operácie  23.919,62 

Rozdiel finančných operácií 58.649,35 
PRÍJMY SPOLU   607.709,68 

VÝDAVKY SPOLU 542.011,96 

Hospodárenie obce  65.697,72 
Vylúčenie z prebytku 33.603,80 

Upravené hospodárenie obce 32.093,92 
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     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

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

písm. a) a b)  citovaného zákona, sa z prebytku v sume 65.697,72 EUR  vylučujú:  

 

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

rozpočtovom roku ( december 2018 ) v sume 29.078,98 EUR na rekonštrukciu Hasičskej 

zbrojnice v Mojši v sume 29.078,98 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky tvorené v roku 2018 do fondu  údržby a opráv nájomnej 

bytovky  podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2.620,80 EUR, 

c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre materskú školu  od  Nadácie spoločne pre 

región Žilina ( 2% z daní) podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sume 738,90 EUR  

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

fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 1.165,12 EUR.    

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme upravené hospodárenie obce za rok 2018 v sume 

32.093,92 EUR použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu (10%)     3.209,39 EUR 

- tvorbu peňažného fondu (90%)    28.884,53 EUR 

 

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  123.799,83       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

2.583,04      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z úrokov 123,80 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky -poplatky 23,52 

KZ k 31.12.2018 126.483,15       

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  345.284,69 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

23.247,40 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi   
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                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.02/02/2018/II.bod 7, 07.03.2018, nákup pozemku       

- uznesenie č.05/05/2018/II.bod 10, 19.06.2018, priem.umývačka riadu 

- uznesenie č. 02/02/2018/II.bod 7, 07.03.2018, posúdenie vplyv. C2  

- uznesenie č.06/06/2018/II.bod 1a,16.08.2018, betónový plot 

- uznesenie č.06/06/2018/II.bod 4, 16.08.2018, detské ihrisko 

- uznesenie č.05/05/2018/II.bod 12, 19.06.2018,výmena gamatiek v TJ 

- uznesenie č.02/02/2018/II.bod 4, 07.03.2018, kolumbárium 

- uznesenie č.05/05/2018/II.bod 4, 19.06.2018, chodník na cintoríne 

- uznesenie č.02/02/2018/II.bod 7, 07.03.2018, výmena podkladu dvora 

MŠ 

82.568,97 

2.491,00 

1.716,00 

5.500,00 

3.745,48 

15.000,00 

3.934,92 

5.353,31 

36.080,26 

8.748,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky(omylom výber hotovosti 

                 mala byť vybratá z BÚ   

1.500,00 

KZ k 31.12.2018 284.463,12 

Omylom výber hotovosti vo výške 1.500,00 €, vrátené na účet v januári 2019.  

 

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 vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 963,42   

Prírastky - povinný prídel -    2    %                    1.395,35                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu               1.193,65    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2018 1.165,12 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  12.536,46       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2.620,80      

Úbytky   - použitie fondu : 

- výroba kľúčov 

- maľovanie spoločných priestorov 

- výmena kotla 

5.097,65 

12,90 

4.759,75  

325,00      

KZ k 31.12.2018 10.059,61       
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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 2 690.464,45 2 634.635,63 
Neobežný majetok spolu 2 064.313,74 2 027.121,36 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1.105,00 325,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 970.830,06 1 934.417,68 
Dlhodobý finančný majetok 92.378,68 92.378,68 
Obežný majetok spolu 625.222,29 606.537,07 
z toho :   
Zásoby 475,20 415,80 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  17.356,03 16.584,30 
Finančné účty  607.391,06 589.536,97 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  928,42 977,20 

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 2 690.464,45 6 634.635,63 
Vlastné imanie  1 610.976,01 1 583.118,05 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  1 610.976,01 1 583.118,05 
Záväzky 614.559,84 618.365,58 
z toho :   
Rezervy   660,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  29.078,98 
Dlhodobé záväzky 557.029,61 533.311,69 
Krátkodobé záväzky 57.530,23 55.314,91 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 464.928,60 433.152,00 

 

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 7.327,44 7.327,44 0,00 

- zamestnancom 9.751,95 9.751,95 0,00 

- poisťovniam  6.063,61 6.063,61 0,00 

- daňovému úradu 1.403,67 1.403,67 0,00 

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 30.768,24 30768,24 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 55.314,91 55.314,91 0,00 
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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 

 

Štátny fond RB Výstavba 

nájomnej 

bytovky 21 b.j. 

 23.919,62 5.556,58 532.146,57 2038 

       

       

       

 

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2038, 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:   

- skutočné bežné príjmy obce   

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- 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  

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  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

   

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. nie je splnená.  
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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 v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 24/2011 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Jednota dôchodcov Slovenska v Mojši 700,00 700,00 0,00 

TJ „ROZVOJ“ Mojš-súťaže 5.800,00 5.800,00 0,00 

Centrum voľného času „JUVENTA“ Mojš 5.000,00 5.000,00 0,00 

Milo Dušan 300,00 300,00 0,00 

Nesselmannová Wanesa 300,00 300,00 0,00 

    

Dotácie boli určené na bežné výdavky. 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 24/2011 

o dotáciách príloha č. 1, 2, 3. 

Fyzickým osobám Milovi Dušanovi a Nesselmannovej Wanesse boli schválené sumy vyplácané 

cez pokladňu na základe predložených bločkov. 

 

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 

 

 

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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
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Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

    

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

 

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

p. Chabada spol.-plynová 

prípojka 

540,00 540,00 0,00 

P.Čuntalová-ochranné 

volejbalové siete 

300,00 300,00 0,00 

Nadácia KIA-pre MŠ 

náterový materiál 

588,96 588,96 0,00 

Nadácia 2% z daní pre MŠ 738,90 0,00 738,90 

Nadácia KIA-hokejbalové 

ihrisko-kapitálové 

výdavky 

15.000,00 15.000,00 0,00 

 

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 - 

OkÚ odbor 

vnútornej 

správy ŽA 

Hlásenie pobytu občanov a 

Register adries 

343,53 

53,20       

343,53 

53,20 

0,00 

0,00 

OkÚ odbor 

CO ŽA 

Odmena skladníkovi CO  66,22 66,22 0,00 

OkÚ odbor 

organizačný 

ŽA 

Voľby do samospráv obcí 421,82 421,82 0,00 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

BA 

Pôsobnosť pre miestne a účelové 

komunikácie 

44,97 44,97 0,00 

OkÚ odbor 

životné 

prostredie 

ŽA 

Starostlivosť o životné prostredie 97,73 97,73 0,00 

OkÚ odbor 

školstva ŽA 

Vzdelávanie predškolákov 1.545,00 1.545,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

BA 

HZ-stavebné úpravy kapitálové 

výdavky – čerpanie v roku 2019 

29.078,98 0,00 29.078,98 

Okresné 

riaditeľstvo 

HZ ŽA 

Dotácia na bežné výdavky pre DHZ 

Mojš 

1.400,00 1.400,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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