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Záverečný účet 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. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.02.2018uznesením č.212/2018
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena schválená dňa 12.4.2018 uznesením č. 227/2018
druhá zmena schválená dňa 19.6.2018 uznesením č. 240/2018
tretia zmena schválená dňa 30.6.2018 rozhodnutím starostu obce
štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2018 rozhodnutím starostou obce
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1040360

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1211980

985183
39900
15277

1062159
122263
25251

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO S právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

0
1040360

2307
1233202

653919
54134
0
332307
0

722788
148571
0
361843
-21222

Schválený
rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018po poslednej zmene
1211980
1187615,29
97,99
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1211980 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1187615,29 EUR, čo predstavuje 97,99 % plnenie.
A. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
1062159
1037463,13
97,67
Z rozpočtovaných beţných príjmov 1062159,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1037463,13 EUR, čo predstavuje 97,67% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
464281

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

477350,51

106,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 389707 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 389690,66 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59174 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 73495,84 EUR, čo
predstavuje plnenie na 124,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 64974,40 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8510,27 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 11,17 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 21 843,00 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19405,47 EUR.
Daň za psa 726,60 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1258,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12179,41
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018po poslednej zmene
54337

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

49807,5

91,60%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5870 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5107,60EUR, čo je
86,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 0 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5107,60
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 38710 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32238,56EUR, čo je
83,28 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
9150
11847,32
129,48
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9150EUR, bol skutočný príjem vo výške
11847,320 EUR, čo predstavuje 129,48 % plnenie. K 31.12.2018 .
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 505611,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 490891,81
EUR, čo predstavuje 97,09 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Úrad práce soc.vecí a rod. v Komárne
9752,98 Na pracovníkov § 50J §54
Úrad práce soc.vecí a rod. v Komárne
2741,22 Stravovanie ţiakov v hm.núdzi
Úrad práce soc.vecí a rod. v Komárne
813,4 Školské potreby v hm.núdzi
Okresný úrad v Komárne
464,67 Voľby
Okresný úrad Nitra odb.školstva
1270 Príspevok pre deti v MŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
285281 Normatívny prísp.pre ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
15120 Príspevok pre asistentov v ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
600 Príspevok na lyţiarsky kurz ZŠ
Okresný úrad Nitra odb.školstva
2957 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Nitra odb.školstva
4650 Transf.pre ţiakov soc.znev.prostr.
Okresný úrad Nitra odb.školstva
60 Príspevok na učebnice
Okresný úrad Nitra odb.školstva
2261 Odchodné
Ministerstvo dopr.a výst.SR Bratislava
1571,76 Na úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopr.a výst.SR Bratislava
61,17 Na úsek poz.kom.
Implementačná agentúra Bratislava
21765,7 Na terénnych pracovníkov
Implementačná agentúra Bratislava
36766 Komunitné centrum
Implementača agentúra Bratislava
85176 Opatrovateľská sluţba
Okresný úrad Nitra odbor ţiv.prostr.
135,08 Starostlivosť o ţivotné prostr.
Ministerstvo vn. SR Bratislava
2019,92 matrika
Ministerstvo vn. SR Bratislava
291,6 Register adries
Ministerstvo vn. SR BrAtislava
467,28 Hlásenie pobytu občanov
Metodicko-pedagogické
centrum
27264 Projekt ŠOV-ZŠ
Prešov
Okresný úrad Nitra odb.školstva
170,22 transfer
Ministerstvo vn. SR Bratislava
1400 Dobrov.poţ.ochrana
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
2551 Projekt lek.st.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2.Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
122263
118204,92
96,68
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 39900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2018
v sume 118204,92 EUR, čo predstavuje 296 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2564,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2706,00 EUR, čo
predstavuje105,54 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
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Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad nitra
5000,00

Suma

Účel
Prevencia proti kriminalite

3.príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018po poslednej zmene
25251
29633,22
117,35
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15277,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.201v sume 29633,22 EUR, čo predstavuje 194,06 % plnenie.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené pouţitie rezervného fondu v sume
10 162,60 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume
uznesenie č. 237 /2018 zo dňa 19.6. 2018 - na vypracovanie projekt.dok.
uznesenie č. 238/2018 zo dňa 19.6.2018 - na obstaranie dlhodobého majetku
-nákup rodinného domu č. 128
uznesenie č. 239/2019 zo dňa 19.6.2019 – na rekonštrukciu lekárskej stanice
V skutočnosti bolo plnenie v sume 10162,60 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2018
rok 2018 po posl. zmene
2307,00
2314,02

% čerpania
100,30

Z rozpočtových beţných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume2314,02
EUR.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
2314,02 EUR
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtových kapitálových príjmov 0,00 bol skutočný príjem K 31.12.2018 v sume 0,00EUR,
čo predstavuje 0,00% plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtovaných organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
1233202
1111689,7
90,15% plnenia
Z rozpočtovaných celkových výdavkov1233202,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
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v sume 1111689,70 EUR, čo predstavuje 90,15 % čerpanie.
A. Bežné výdavky-obec
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
rok 2018 po poslednej
zmene
722788
619070,64
85,65
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 722788 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
619 070,64EUR, čo predstavuje 85,65% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 281648,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
272203,70 EUR, čo je 96,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
starostu obce, hlavnej kontrolórky, VPO, opatrovateľskej sluţby a pracovníkov školstva
výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 107564,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
96918,95 EUR, čo je 90,10 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 322672,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
239461,45 EUR, čo je 74,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 10904,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
10486,54 čo predstavuje 96,17% čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 852,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
3 852,43 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými finačnými
výpomocami.
B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
148571
135910,31
91,48
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 148571,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 135 910,31EUR, čo predstavuje 91,48 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia budov objektov a ich častí
Z rozpočtovaných 46 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 128 376,31 EUR,
čo predstavuje 276,08 % čerpanie.
b./ Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 7634,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 4734,00 EUR,
čo predstavuje 62,0% čerpanie.
c./ Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 2 800,00 EUR,
C. Výdavkové finančné operácie
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Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
0
44
44
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 44,00 EUR, čo predstavuje 44% čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – základná škola:
schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
361843
356 664,75
98,57
Z rozpočtovaných celkových výdavkov361843,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v
sume 356664,75 EUR, čo predstavuje 98,57 % čerpanie .
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného
účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
356664,75 EUR.
Kapitálové výdavky s právnou subjektivitou : ztoho
Základná škola
0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5.
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
Beţné výdavky RO
Bežný rozpočet – rozdiel
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - rozdiel
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1039777,15
1037463,13
2314,02
975735,39
619070,64
356664,75
64041,76
118204,92
118204,92
0
135910,31
135910,31
0
-17705,39
46336,37
14719,19
31449,27
29633,22
44
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Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

29589,22
1187615,29
1111689,7
75925,59
14719,19

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

61206,4

Prebytok rozpočtu v sume 61206,40 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, navrhujeme pouţiť na :
- tvorbu rezervného fondu ( 10%)
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 peňaţných fondovpri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/
citovaného zákona z toho prebytok vylučujú:
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3635,35 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
-z rozdielu medzi výnosmi nákladmi
-z podnikateľskej činností po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu
- ostatné úbytky

Suma v EUR
9046,11
0
0

2800
4000
5738

KZ k 31.12.2018
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Peňažný fond
Obec navytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. V z.n.p.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie

1,5

6749,94
2827,9
260,48

%

KZ k 31.12.2017

9317,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2018 v EUR
1543733,9
1335866,58

KZ k 31.12.2018 v EUR
1726355,74
1442225,89

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

0,00
1060788,57
275078,01

0,00
1167147,88
275078,01

Obežný majetok spolu

206311,64

282292,22

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

608,06
0,00
0,00
81547,88
123765,7
390
0,00

2140,46
0,00
0,00
117349,91
161694,15
1807,7
0,00

Časové rozlíšenie

1555,68

1137,63

ZS k 1.1.2018 v EUR
1543733,9
1109338,17

KZ k 31.12.2018 v EUR
1726355,74
1192367,69

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

0,00
0,00
1109338,17

0,00
0,00
1192367,69

Záväzky

72166,39

68117,42

2500
0
6749,94
55661,27
0

0
0,00
9317,36
34359,34
0

362229,34

465870,63

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

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
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Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

732,98
15973,98
11201,14
2686,67
24440,72
0
0
13081,93
68117,42

732,98
15973,98
11201,14
2686,67
24440,72
0
0
13081,93
68117,42

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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017
Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

ţiadny

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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a./celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b./suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a/
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

1071380,07
694,68
1072074,75
0,00

b./ Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm.b/:
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
Bežné príjmy obce a RO Znížené o
 prenesený výkon
 dotácie z MF SR
 účlovo určené finančné prostriedky
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017

1071380,07
694,68
1072074,75
338667,68
0
247395,76
586 063,44
486 011,31
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Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017

Zostatok istiny k 31.12.2017

486 011,31

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0
%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-4-

Červený kríţ -beţné výdavky dar.krvi, zdrav.
500
500
0,00
predn,
Zväz invalidov- beţné výdavky kult.progr.
600
600
0,00
Soc.činnosti
Zdruţenie vín – beţné výdavky deg.vín
1200
1200
0,00
MIT obč.zdruţ.-org.kult.a spol.aktivít
500
500
0
Poľovnícke zdruţenie beţné výdavky
500
500
0
K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 14/2009
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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 zaloţeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám , t.j. Rozpočtovým organizáciám:



prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

15986,74

15986,74

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

-4-

Základná škola Gergelya
Édesa s VJM Modrany

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-1-2-

-4-

Základná škola Gergelya
Édesa s VJM Modrany

338423

338423

0,00

Z
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

ÚP Komárno
ÚP Komárno
ÚP Komárno
OÚKomárno

Na pracovníkov § 50J, § 54
Stravovanie ţiakov v hm.n.
Školské potreby
Voľby

9752,98
2741,22
813,4
464,67

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-48035,62
2741,22
813,4
464,67

OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk.
OÚ Nitra odb.šk
Minist. dopr.SR
Oresný úrad Nitra
Minist. dopr.SR

Príspevok pre deti v MŠ
Normatívny príspevok pre ZŠ
Prísp.pre asistentov v ZŠ
Prísp. na lyţiarsky kurz
Vzdelávacie poukazy
Transfer pre ţiakov soc znev.
Príspevok na učebnice
Na úsek stav.poriadku
Odchodné
Na úsek dopravy

1270
285281
15120
600
2957
4650
60
1571,76
2261
61,17

1270
285281
15120
600
2957
4650
60
1571,76
2261
61,17

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

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

-51717,36
0,00
0,00
0,00
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Implement.ag.
Bratislava
Implement.ag.
Bratislava
Implement.ag.
Bratislava
OÚ Nitra odb.ŢP
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
Metodickopedag.centr.
Prešov
OÚ Nitra
odb.školstva
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
Okresný úrad
Nitra

Na TSP

21765,7

21765,7

0

Komunitné centrum

36766

27520,19

9245,81

Opatrovateľská sluţba

85176

85176

0

Starostlivosť o ŢP
matrika
Register adries
Hlásenie pobytu občanov
Projekt ŠOV

135,08
2019,92
291,6
467,28
27264

135,08
2019,92
291,6
467,28
26058,98

0
0
0
0
1205,02

transfer

170,22

170,22

0

1400
2551

1400
0

0,00
2551

5000

0

5000

Dobrov.poţ.ochrana
Projekt lek.stanica
Kapitálové výdavky
Prevencia proti kriminality

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu s inou obcou

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu

programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia č. 145/2017 Obecného zastupiteľstva netvorila programy.
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