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1. R OZPOČET OBCE NA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2018. Obec v
roku 2017 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
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie ako
schodkový.
Schodok výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol uhradený z prostriedkov
bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného Rozpočtu obce Hrušovany na rok 2018,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.254/2017.
Rozpočet obce bol upravený 4 rozpočtovými opatreniami:
1)
2)
3)
4)

zo dňa 2.3.2018
zo dňa 25.5.2018
zo dňa 20.7.2018
zo dňa 30.11.2018

Uznesením č.269/2018
Uznesením č.278/2018
Uznesením č.293/2018
Uznesením č.17/2018

Tab. č.1 - Rozpočet obce Hrušovany
Ukazovateľ

v EUR
Rozpočet
upravený
361013

Skutočnosť

Bežné príjmy

Rozpočet
schválený
324230

Kapitálové príjmy

0

7764,00

7764,00

Príjmy finančné operácie

24500

24500

13500,00

Príjmy spolu:

348730,00

393277,00

392661,97

Bežné výdavky

282586,00

318418,00

309202,71

Kapitálové výdavky

29850,00

38565,00

38489,70

Výdavky finančné operácie

36294,00

36294,00

26293,34

Výdavky spolu:

348730,00

393277,00

373985,75

371397,97
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2. R OZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2018
2.1. B EŽNÉ

PRÍJMY

Tab.č.2 - Bežné príjmy obce
Názov
Daňové príjmy
- výnos dane z príjmov

v EUR
Rozpočet
Rozpočet
Skutočnosť
schválený
upravený
299000,00
328370,00
339956,51
249900,00

277600,00

288857,80

- daň z nehnuteľností

17000,00

17000,00

17328,3

- daň z pozemkov

13000,00

14200,00

14044,43

- daň za psa

500,00

620,00

615,00

- daň za užívanie verejného priestranstva

600,00

600,00

435,00

18000,00

18350,00

18675,98

4600,00

6890,00

7378,48

600,00

740,00

732,08

- z prenajatých budov, priestorov a objektov

4000,00

6150,00

6646,40

Ostatné poplatky

7000,00

7370,00

5664,86

- správne poplatky

5000,00

5000,00

2997,49

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb

300,00

600,00

623,77

- za materské školy a zariadenia

500,00

570,00

915,00

- za stravné

1200,00

1200,00

1128,60

Administratívne poplatky

6600,00

8023,00

8038,45

- z dobropisov

1000,00

2000,00

1977,72

100,00

223,00

222,67

- poplatky a platby za stravné

1500,00

1500,00

1485,14

- režijné náklady stravné zam. MŠ

4000,00

4300,00

4352,92

Prijaté bežné transfery

7030,00

10360,00

10359,65

- daň za komunálne odpady a drobné stav, odpady
Nedaňové príjmy
- z prenajatých pozemkov

- z vratiek
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- Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy (škola, referendum, ŽP, reg. obyv.
stavebný úrad a pod.)
- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu
nákladov na prenes. výkon - Dotácia DHZ
- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu
nákladov na prenes. výkon - Dotácia ÚPSVaR
ESF
- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu
nákladov na prenes. výkon - Dotácia ÚPSVaR
ESF
- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu
nákladov na prenes. výkon - Dotácia ÚPSVaR
Iniciatíva na podporu zam. mladých
Spolu:

2800,00

3130,00

3129,05

0

3000,00

3000,00

2394,00

2394,00

2393,70

422,00

422,00

422,58

1414,00

1414,00

1414,32

324230,00

361013,00

371397,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 324230,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
371397,97 €, čo predstavuje 102,88 % plnenie. Celkové bežné príjmy boli prekročené, nižšie
príjmy boli na správnych poplatkoch .

2.2. K APITÁLOVÉ

PRÍJMY

Tab.č.3 - Kapitálové príjmy obce
Názov
Zo štátneho rozpočtu

v EUR
Rozpočet
schválený

Rozpočet
Skutočnosť
upravený
0
7050,00
7050,00

- dotácia z MF SR na rekonštrukciu obecného
rozhlasu
Príjem z predaja pozemkov

0

7050,00

7050,00

0

714,00

714,00

- predaj pozemku (Roman Matej)

0

714,00

714,00

Spolu:

0

7764,00

7764,00
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2.3. P RÍJMY

Z FINANČNÝCH O PERÁCIÍ

Tab.č.4 - Príjem z finančných operácií
Názov

v EUR
Rozpočet
Rozpočet
Skutočnosť
schválený
upravený
1000,00
1000,00
13500,00

Prostriedky z predch. rokov
Prostriedky z predch. rokov

1000,00

1000,00

0

Prostriedky z predchádzajúcich rokov nevyčerpaná dotácia MF SR z r.2017 na
rekonštrukciu oplotenia obecného cintorína
Bankové úvery

13500,00

13500,00

13500,00

10000,00

10000,00

0

Bankový úver kontokorentný

10000,00

10000,00

0

Spolu:

24500,00

24500,00

13500,00

3. R OZBOR PLNENIA VÝDAVK OV ZA ROK 2018
3.1. B EŽNÉ

VÝDAVKY

Tab.č.5 - Bežné výdavky obce
Názov

v EUR

Program: 01. Plánovanie, manažment, kontrola

Rozpočet Rozpočet
Skutočnosť
schválený upravený
136040,00
156641,00
149126,90

01.01. Manažment

123740,00

139616,00

132384,67

01.02. Členstvo v združeniach miest a obcí

7600,00

9585,00

9794,33

01.03. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

4700,00

7440,00

6947,90

42250,00

53640,00

52796,14

400,00

820,00

708,47

02.22. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

7500,00

7500,00

7687,22

02.23. Kultúra

6500,00

9000,00

9312,24

20300,00

28240,00

28098,38

3500,00

3500,00

3171,00

Program: 02. Služba občanom
02.21. Správa cintorína a domu smútku

02.24. Šport
02.25. Opatrovateľská služba a príspevky

6

02.26. Drobné služby pre občanov

4050,00

4580,00

3818,83

Program: 03. Odpadové hospodárstvo

26700,00

29150,00

29120,36

03.31. Separovaný zber

26700,00

29150,00

29120,36

Program: 04. Komunikácie

3086,00

5872,00

5297,39

04.41. Údržba miestnych komunikácií

3086,00

5872,00

5297,39

Program: 05. Vzdelávanie

74510,00

73115,00

72861,92

05.52. Materská škola

74510,00

73115,00

72861,92

282586,00

318418,00

309202,71

Spolu:

Plnenie výdavkov bežného rozpočtu obce sa odvíjal od príjmovej činnosti rozpočtu t.j. od
výšky podielových daní a vlastných príjmov obce.
Bežné príjmy boli použité na úhradu bežných výdavkov a to energie, mzdy zamestnancov,
poslancov OZ a bežný chod obce a obecného úradu, vrátane splácania úrokov banke z
čerpaných úverov, chod ČOV, členské v združeniach a organizáciách ,údržbu budov, PHM,
dotácie pre občianske združenia, opatrovateľskú službu a stavebný úrad , odvoz a uloženie
TKO, údržbu ciest a chod MŠ.
Taktiež bola uhradená časť výdavkov spojená s projektom Jednoduchých pozemkových úprav
vo výške 6000,00 € a v rámci podprogramu Správa a údržba majetku prebehla oprava
posilňovne v KD Hrušovany , čiastočná rekonštrukcia interiéru materskej školy, boli
vyrobené lavice pre požiarnikov, regále do obecnej knižnice, ďalej prebehla oprava oplotenia
futbalového ihriska, nakúpili sa dopravné značky a prívesný vozík.
Bežný výdavkový rozpočet obce bol v tomto roku priebežne upravovaný podľa potrieb obce.

3.2. K APITÁLOVÉ

VÝDAVKY

Tab.č.6 - Kapitálové výdavky obce
Názov
Program: 01. Plánovanie, manažment, kontrola

v EUR
Rozpočet Rozpočet
Skutočnosť
schválený upravený
15000,00
9360,00
9355,30

01.01. Manažment

8000,00

5880,00

5879,57

01.02. Členstvo v združeniach miest a obcí

7000,00

3480,00

3475,73
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Program: 02.Služby občanom

14850,00

29205,00

29134,40

02.21. Správa cintorína a domu smútku

14850,00

20450,00

20450,00

0

8755,00

8684,40

29850,00

38565,00

38489,70

02.22.Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
Spolu:

Kapitálové výdavky boli použité:
01.01 Manažment - išlo o nákup pozemkov pod ihriskom
01.02. Členstvo v združeniach - úhrada faktúry č03/2017 firmy Hydro v sume 3475,73 € ,
išlo o dofakturovanie stavebných prác z roku 2016 a to 6 ks prípojok
02.21.Správa cintorína a domu smútku - išlo o rekonštrukciu ohrady cintorína, na ktorú bola
použitá dotácia z MF SR nevyčerpaná v roku 2017 vo výške 13500,00 €
a dofinancovaná z vlastných zdrojov vo výške 6950,00 €
02.22. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie- išlo o rekonštrukciu obecného rozhlasu z dotácie
MF SR vo výške 7050,00 € a vlastných zdrojov vo výške 1634,40 €

3.3. V ÝDAVKOVÉ

FINANČNÉ OPERÁCIE

Tab.č.7 - Výdavkové finančné operácie
Názov
Program: 01. Plánovanie, manažment, kontrola

v EUR
Rozpočet Rozpočet
Skutočnosť
schválený upravený
36294,00
36294,00
26293,34

01.01. Manažment

36294,00

36294,00

26293,34

Spolu:

36294,00

36294,00

26293,34

Výdavkové finančné operácie:
Podprogram 01.01. Manažment
- splátky dlhodobých úverov prijatých na rekonštrukciu MK vo výške 24000,00 €
- 2.splátka finančného prenájmu vo výške 2293,34 €, prostredníctvom ktorého bolo obstarané
osobné služobné vozidlo Hyundai Elantra
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4. V ÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
4.1. P OUŽITIE
Tab. č.8 - Výsledok hospodárenia

PREBYTKU / SCHODKU HOSPODÁRENIA

v EUR

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

371397,97

Bežné výdavky spolu

309202,71

Bežný rozpočet

62195,26

Kapitálové príjmy spolu

7764,00

Kapitálové výdavky spolu

38489,70

Kapitálový rozpočet

-30725,70

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

31469,56

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

31469,56

Príjmové finančné operácie

13500,00

Výdavkové finančné operácie

26293,34

Rozdiel finančných operácií

-12793,34

PRÍJMY SPOLU

392661,97

VÝDAVKY SPOLU

373985,75

Hospodárenie obce

18676,22

Upravené hospodárenie obce

18676,22

Výsledok hospodárenia sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a
bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do výsledku.
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenie § 10ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p bol v rozpočtovom roku 2018 v sume 31469,56 EUR.
Prebytok rozpočtu navrhujem použiť na:
- vysporiadanie zostatku finančných operácií 12 793,34 EUR
- tvorbu rezervného fondu

18 676,22 EUR

Na základe vyššie uvedeného, prebytok celkového rozpočtu obce ,vrátane finančných
operácií ,vo výške 18676,22 EUR podľa §15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z. z. o
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p. navrhujem použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 100%

18676,22 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujem tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 18676,22 EUR.

4.2. F INANČNÉ
31.12.2018

ZOSTATKY NA BANKOVOM ÚČTE K

Tab. č.9 - Zostatky na bankových účtoch

v EUR

Názov účtu

Stav k
Doklad
31.12.2018
17897,86 BU-210/2018

Bežný účet
Sociálny fond

262,18

SF-12/2018

Rezervný fond

2825,29

RF - 12/2018

Dotačný účet

65,48

DOT- 12/2018

Dotačný účet 2

26,50

12/2018

Školská jedáleň

30,00

126/2018

Pokladňa

1209,71

4.3. V ÝSLEDOK

HOSPODÁRENIA

4.3.1. N Á K L A D Y

Tab. č.10 - Náklady obce Hrušovany
Účt.
Druh nákladov
trieda
500
Spotrebované nákupy (materiál , energie)
510

Služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)

520

Osobné náklady (mzdy, zdrav. a soc. poistenie)

530

Dane a poplatky

540

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

v EUR
Stav k
Stav k
31.12.2017
31.12.2018
45881,53
47295,93
74233,99

85624,93

117277,65

125711,60

139,68

55,68

14188,43

2180,29
10

550

Odpisy, rezervy, opravné položky

560

Finančné náklady

570

Mimoriadne náklady

580

Náklady na transfery a odvody z príjmov
SPOLU

99066,78

81458,00

9593,37

10620,71

0

0

27400

36645,55

387781,43

389592,69

4.3.2. V Ý N O S Y

Tab. č.11 - Výnosy obce Hrušovany

v EUR

Účt.
Druh výnosov
trieda
600
Tržby za vlastné výkony a tovar
630

Daňové a colné výnosy

640

Stav k
Stav k
31.12.2017
31.12.2018
5895,95
8303,49
307984,52

344564,13

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

7093,72

75468,44

650

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

900

900

660

Finančné výnosy

0

0

690

Výnosy z transferov

75842,22

57819,57

397716,41

487055,63

SPOLU

4.3.3. V Ý S L E D O K

HO S PO D Á RE N I A

Tab. č.12 - Výsledok hospodárenia obce Hrušovany
Výkaz ziskov a strát

v EUR
Suma

Účtovná trieda 5 - náklady

389592,69

Účtovná trieda 6 - výnosy

487055,63

Výsledok hospodárenia akruálneho účtovníctva v
rozpočtovom roku +/-

+97462,94

11

5. T VORBA A POUŽITIE PRO STRIEDKOV
REZERVNÉHO A SOCIÁLN EHO FONDU

5.1. S OC IÁLNY
➢

FOND

sociálny fond jeho čerpanie bolo v mesiaci november . Zostatok finančných
prostriedkov k 31.12.2018 vo výške 262,18 € bol odsúhlasený výpisom č. SF –
12/2018. Tento fond je tvorený z finančných zostatkov z predchádzajúcich rokov
a z povinného odvodu vo výške 1,05 % hrubých miezd. Čerpanie prostriedkov z fondu
je v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien
a doplnkov.

Tab. č.13 - Sociálny fond

v EUR

Sociálny fond

Suma

Stav k 1.1.2018

171,66

Prírastky - tvorba fondu

790,52

Úbytky - čerpanie fondu

700,00

Stav k 31.12.2017

262,18

5.2. R EZERVNÝ
➢

FOND

Rezervný fond bol bez pohybu čerpania. Tento fond je tvorený z finančných
prostriedkov z minulých rokov v zmysle zákona č. 303/1995 Zb. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov. Na účet rezervného fondu bol
prevedený prebytok hospodárenia r. 2017 vo výške 969,49 €, čo je 100% prebytku,
nakoľko obec nemá iné fondy. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 vo výške
2825,29 € odsúhlasený výpisom č. RF – 12/2018.

Tab. č.14 - Rezervný fond
Rezervný fond
Stav k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia
Úbytky - krytie schodku hospodárenia
Stav k 31.12.2018

v EUR
Suma
1855,80
969,49
0
2825,29
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6. B ILANCIA AKTÍV A PASÍV
6.1. A KTÍVA
Východiskom pre bilanciu aktív a pasív je Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. Aktíva obce k
31.12.2017 predstavujú
celkom čiastku
1 182 394,69 €. Hodnota dlhodobého
investičného majetku obce, ako aj finančný majetok obce, zásoby, pohľadávky zodpovedajú
hodnote majetku, ktoré boli inventarizované inventarizačnou komisiou, ktorá vykonala
fyzickú aj dokladovú inventarizáciu majetku k 31.12.2017, s ktorou bolo OZ oboznámené.
Pasíva k 31.12.2017 predstavujú čiastku celkom 1 182 394,69 €, čo zodpovedá zdrojom
krytia majetku, finančné prostriedky, záväzky.

Tab. č.15 - Aktíva obce Hrušovany
Názov
Neobežný majetok spolu

v EUR
Stav k
Stav k
31.12.2017
31.12.2018
1159271,92
1178550,07

Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

952996,07

972274,22

Dlhodobý finančný majetok

206275,85

206275,85

21124,17

27063,11

488,16

1712,04

2973,73

2510,05

17662,28

22841,02

0

0

1998,60

2130,42

1182394,69

1207743,60

Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby (materiál)
Pohľadávky krátkodobé
Finančné účty
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Časové rozlíšenie
SPOLU:
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6.2. P ASÍVA
Tab. č.16 - Pasíva obce Hrušovany
Názov

v EUR
Stav k
Stav k
31.12.2017
31.12.2018
568815,36
665303,04

Vlastné imanie
Záväzky

195540,65

164195,24

900,00

900,00

0

0

235,90

319,77

29224,52

21795,24

Bankové úvery a výpomoci

165180,23

141180,23

Časové rozlíšenie

418038,68

378245,32

1182394,69

1207743,60

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

SPOLU:

Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.

6.3. K OMENTÁR

K VYBRANÝM ÚDAJOM ZO S TRANY
AKTÍV A PASÍV SÚVAHY :

➢ V evidencii pohľadávok Obecný úrad eviduje pohľadávku na dani z nehnuteľnosti od
Autolend vo výške 603,07 € z roku 2015, pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo
výške 5,67 € od Adamčík Dominik, pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo výške
299,54 od Ing. Michaela Gracová a pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo výške
20,49 € od Mošaťová Cecília . Celkovo vo výške 928,77 €
➢ V evidencii pohľadávok eviduje Obecný úrad pohľadávku na dani za vývoz TKO od
Mošaťová Cecília vo výške 281,36 €
➢ Obecný úrad nemá pohľadávku za vystavené faktúry.
➢ Obecný úrad má pohľadávky na dobropisoch (preplatky)vo výške 799,92 €
➢ Obecný úrad v bežnom roku nakupoval na sklad smetné nádoby v hodnote 524,52 € a
dopravné značky v hodnote 1187,52
➢ Obecný úrad netvorí zásoby vlastnou výrobou.
➢ Obecný úrad má neuhradené faktúry vo výške 5202,65 € na účte 321
➢ Obecný úrad má krátkodobé rezervy vo výške 900,00 €
➢ Obecný úrad má spoluúčasť na majetku v Združení obcí Preseľany vo výške 66
369,10 € .
➢ Náklady budúcich období sú vo výške 2130,42 €
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➢ Výnosy budúcich období sú vo výške 378245,32 €
➢ Nedokončené stavby - účet 042 vo výške 96709,28 €

7. P REHĽAD O STAVE A VÝV OJI DLHU K
31.12.2018
Stav záväzkov
- rezervy - krátkodobé audit 900,00 €
- dlhodobé záväzky - zo sociálneho fondu 319,77 €
- krátkodobé záväzky

- dodávatelia 5202,65 €
- z nájmu 6880,02 €
- zamestnanci 5563,85 €
- poisťovne 3297,8 €
- daňový úrad 775,32 €

- bankové úvery a výpomoci - dlhodobý bankový úver 141180,23 €
Spolu záväzky k 31.12.2018 164195,24 €
z toho úvery:
Obec má k 31.12.2018 dva dlhodobé bankové úvery poskytnuté VUB bankou a.s., ktorými
bola financovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií:
- úver č.1 celková výška 117 180,23 €, zostatok úveru k 31.12.2018 je 94180,23, konečná
splatnosť úveru je 25.10.2026
- úver č.2 celková výška 65 000,00 €, zostatok úveru k 31.12.2018 je 47 000,00 €, konečná
splatnosť úveru 25.11.2022
Splátky istín a úrokov sú mesačné.
- kontokorentný úver vo výške 10 000,00 €, zostatok úveru k 31.12.2018 je 0,00 €.
Spolu zostatok úvery k 31.12.2017 141 180,23 €

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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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.
•

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a)
Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
328 538,76 €
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018 je 148 060,25 € , z toho :
- zostatok istiny z bankového úveru 141180,23 €
- zostatok istiny z finančného nájmu 6880,02 €
Zostatok
31.12.2018
148060,25

istiny

k Skutočné bežné príjmy k § 17 ods. 6 písm. a)
31.12.2017
328538,76 €
45,066 %

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

Výpočet podľa §17 ods. 6 písm. b)

Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
328538,76 €
Bežné príjmy znížené o
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2701,22 €
- dotácia okrem preneseného výkonu 3000,00 € - DPHZ
- dotácia ÚPSVaR 2115,30
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017 320 722,24 €
Splátka istiny a úrokov z FIN 1-12 k 31.12.2018:
- 821 005 24000,00 €
- 824
2293,34 €
- 651 002
5016,42 €
Spolu splátky istiny a úrokov 31309,76 €
Suma ročných splátok za Skutočné upravené bežné § 17 ods. 6 písm. a)
rok 2018
príjmy k 31.12.2017
31309,76 €
320 722,24 €
9,762 %
Zákonná podmienka podľa §17 ods.6 písm. b ) zákona 583/2004 Z. z. bola splnená.
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8. F INANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
voči
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 a
založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu , štátnym fondom, ostatným právnickým a
fyzickým osobám - podnikateľom.

8.1.F INANČNÉ

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU
A K ŠTÁTNYM FONDOM

Tab. č. 18 - poskytnuté nasledovné dotácie zo ŠR v roku 2017
Poskytovateľ
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Ministerstvo financií SR

ÚPSVaR
Spolu :

Účel

Suma

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

827,00

Stavebný poriadok

1224,33

Doprava

47,65

Hlásenie registra adries

34,00

Životné prostredie

105,22

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR - REGOB
Zabezpečenie mat. tech. vybavenia
DHZO
Rekonštrukcia obecného rozhlasu

363,99
3000,00

Dotácia na voľby do VUC 2017

526,86

Projekt "Šanca pre mladých"

4230,60

7050,00

17409,65
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a) Príspevok na výchovu a vzdelávanie vo výške 827,- €. na výchovu a vzdelávanie
detí , ktoré majú jeden rok do začiatku povinnej školskej dochádzky. Príspevok bol
vyčerpaný v zmysle pokynov KŠÚ v Nitre Materskou školou Hrušovany.
b) Dotácia na prenesený výkon štátnej správy ( stavebný úrad ) vo výške 1 224,33 €
bola preúčtovaná na spoločný úrad Solčany.
c) Dotácia na pozemné komunikácie vo výške 47,65 € bola preúčtovaná na spoločný
úrad v Solčanoch.
d) Dotácia na životné prostredie vo výške 105,22 €. Podľa pokynov KÚŽP sa finančné
prostriedky čerpali na tovary a služby.
e) Dotácia na hlásenie registra adries vo výške 34,00 €. Dotácia sa použila na
refundáciu na tovary a služby podľa pokynov Obvodného úradu v Topoľčanoch,
ktorý dotáciu zaslal.
f) Dotácia na Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR - REGOB vo výške
363,99 €. Dotácia sa použila na refundáciu na tovary a služby podľa pokynov
Obvodného úradu v Topoľčanoch, ktorý dotáciu zaslal.
g) Dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 7050,-€ na rekonštrukciu obecného
rozhlasu.
h) Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000,00 na materiálno
technické vybavenie DHZO Hrušovany
i) Dotácia na voľby do VUC 2017 vo výške 526,86 €, z ktorej bolo čerpané 500,81 € a
nevyčerpaných 26,05 € vrátených do ŠR
j) Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu Šanca pre mladých
vo výške 4230,60 € (6x705,10 €) , ktoré boli použité na mzdové náklady učiteľky v
MŠ, ktorá bola prijatá od 1.9.2017 ako dlhodobo nezamestnaná.

Poskytnuté dotácie boli použité podľa stanoveného účelu a vyúčtované.
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9. P REHĽAD POSKYTNUTÝCH ZÁRUK
Obec Hrušovany k 31.12.2018 poskytla záruky k poskytnutým úverom a to:
- k úveru č. 1 vo výške 117 180,23€ - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
č.104/2017/D
- k úveru č.2 vo výške 65 000,00 € - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
č.815/2017/D
- kontokorentný úver vo výške 10 000,00 € - Dohoda o vyplňovacom práve k blamkozmenke
č.1951/2012/D

10. P REHĽAD O POSKYTNUTÝC H TRANSFEROCH
OBCE INÝM SUBJEKTOM
Tab. č. 19 - poskytnuté bežné transfery obce v roku 2018
Prijímateľ

Účel

Obecný futbalový klub

Suma
Bežné výdavky

SPOLU

19700,00
19700,00

11. Ú DAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
PODNIKATEĽSKEJ ČINNO STI

Obec Hrušovany nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
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12. Ú DAJE O H OSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH A
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZ ÁCIÍ V PÔSOBNOSTI
OBCE

Obec Hrušovany nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu.

13. N ÁVRH NA FINANČNÉ VYS PORIADANIE
PREBYTKU HOSPODÁRENI A
1. Prebytok rozpočtu v sume +18 676,22 € použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške
100 %.
2. Výsledok hospodárenia akruálneho účtovníctva vo výške +97462,94 € preúčtovať na účet
428 čo je nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

14. Z ÁVER
Záverečný účet obce Hrušovany bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa a v súlade s §16,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

Obecné zastupiteľstvo

1. berie na vedomie výsledok hospodárenia akruálneho účtovníctva v sume + 97462,94 €
. Táto čiastka bude v roku 2018 preúčtovaná na účet 428 čo je nevysporiadaný
výsledok hospodárenia z minulých rokov.
2.

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 18
676,22 € a schvaľuje jeho použitie na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 % t.j.
18 676,22 €

3. schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie

▪

bez výhrad
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Dôvodová správa:
Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle § 16, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Jeho obsahom je podanie správy o celoročnom hospodárení obce. Vyčísľuje výsledok
hospodárenia za rok 2018 v rozpočtovom hospodárení a akruálnom účtovníctve.
Tento materiál obsahuje aj " Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Hrušovany za rok 2018.

Spracoval : Ing. Ficová Jana
V Hrušovanoch dňa : 13.2.2018
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 05.03.2019
Záverečný účet schválený OZ dňa Uznesením č.:
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15. P RÍLOHA Č .1 H ODNOTENIE PLNENIA
PROGRAMOV OBCE - HODNOTIACA SPRÁVA K
PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2018

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného Rozpočtu obce Hrušovany na rok 2017,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.254/2017.
Rozpočet obce bol upravený 4 rozpočtovými opatreniami:
1)
2)
3)
4)

zo dňa 2.3.2018
zo dňa 25.5.2018
zo dňa 20.7.2018
zo dňa 30.11.2018

Uznesením č.269/2018
Uznesením č.278/2018
Uznesením č.293/2018
Uznesením č.17/2018

Rozpočet obce Hrušovany bol rozdelený do 5 programov.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Hrušovany, obec s dobrými podmienkami pre život
Komentár: Z rozpočtovaných 202295,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 v sume
184775,54 € , čo predstavuje plnenie na 91,34 %. Program Plánovanie, manažment a kontrola
zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a
daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné
aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda
aj obce Hrušovany.

Číslo a názov podprogramu

Rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

% plnenie

1.1. : Manažment
1.2. :Členstvo v združeniach miest a obcí
1.3.: Správa a údržba majetku obce
Spolu za program:

181790,00
13065,00
7440,00
202295,00

164557,58
13270,06
6947,90
184775,54

90,52
101,57
93,39
91,34

Program 2 : Služby občanom
Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce
Komentár: Z rozpočtovaných 82845,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 suma
81930,54 €, čo predstavuje plnenie na 98,90 %. Program Služby občanom predstavuje a
aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného
rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v
miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby
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a príspevky Jednote dôchodcov, drobné služby pre občanov formou menších dobrovoľných
prác v spolupráci s UPSVR. V rámci programu Služby občanom sú poskytované čo
najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Číslo a názov podprogramu

Rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

% plnenie

2.1. : Správa cintorína a domu smútku
2.2. : Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
2.3. : Kultúra
2.4. : Šport
2.5. : Opatrovateľská služba
2.6. : Stavebný úrad
Spolu za program:

21270,00
16255,00
9000,00
28240,00
3500,00
4580,00
82845,00

21158,47
16371,62
9312,24
28098,38
3171,00
3818,83
81930,54

99,48
100,72
103,47
99,50
90,60
83,38
98,90

Program 3: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Obec Hrušovany - obec s účinným systémom odpadového hospodárstva
Komentár: Z rozpočtovaných 29150,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 suma
29120,36 €, čo predstavuje plnenie na 99,90 %. Obec Hrušovany je v zmysle platných
právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na
svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a
aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

Číslo a názov podprogramu

Rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

% plnenie

3.1. : Separovaný zber a zber TKO
Spolu za program:

29150,00
29150,00

29120,36
29120,36

99,90
99,90

Program 4: Komunikácie
Zámer: bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci
Komentár: Z rozpočtovaných 5872,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 5297,39 € čo
predstavuje plnenie na 90,21 % Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce spojené s
údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov v obci.

Číslo a názov podprogramu

Rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

% plnenie

4.1. : Údržba miestnych komunikácií
Spolu za program:

5872,00
5872,00

5297,39
5297,39

90,21
90,21
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Program 5 : Vzdelávanie
Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Hrušovany
Komentár: Z rozpočtovaných 73115,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 suma
72861,92 €, čo predstavuje plnenie na 99,65 %.
Program vzdelávanie predstavuje všetky
aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom veku. Obec
Hrušovany zabezpečuje prevádzku Materskej školy. program predstavuje zabezpečenie
príjemného a kvalitného prostredia pre deti materskej školy a zabezpečenie predškolskej
výchovy.
Číslo a názov podprogramu

Rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

% plnenie

5.2. : Materská škola
Spolu za program:

73115,00
73115,00

72861,92
72861,92

99,65
99,65
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