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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Všeobecná časť

v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení noviel
v zmysle zákona SNR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel a v zmysle
VZN č.1/2009 obce Hriadky o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami
Obce Hriadky
Záverečný účet obce predstavuje výsledky hospodárenia za príslušný rozpočtový rok.
Novú právnu úpravu rozpočtových pravidiel obsahuje zákon
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý na rok 2018
schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2017 a prijalo uznesením
OZ č.: 15/12/17/01.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Zmeny v rozpočte
sa vykonali dňa 28.06.2018 a to prijatím uznesenia č. : 28/06/18/02.
Obec v roku 2018 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
1. Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

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

Schválený
rozpočet
108 600,00

Schválený rozpočet
po zmenách
118 600,00

108 600,00
0
108 600,00

108 600,00
10 000,00
0
118 600,00

93 600,00
0
15 000,00

93 600,00
10 000,00
15 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
118 600,00

Skutočnosť k 31.12.2018
144 880,55

% plnenia
122,16

Z rozpočtovaných celkových príjmov 118 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
vo výške 144 880,55 €, čo predstavuje 122,16 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
108 600,00

Skutočnosť k 31.12.2018
128 867,46

% plnenia
118,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 108 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
128 867,46 €, čo predstavuje 118,66 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
96 100,00

Skutočnosť k 31.12.2018
106 789,78

% plnenia
111,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 80 500,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 91 745,62 €, čo predstavuje
plnenie na 113,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 617,44 €,
čo je 97,93 % plnenie. Čiastka 182,56 € zostala ako nedoplatok na dani z nehnuteľnosti .
Daň za psa
Z rozpočtovaných 650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 556,23 €,
čo je 85,57 % plnenie. - 93,77 € je nedoplatok na dani za psa za rok 2018 u nemenovaných
osôb, ktorí z nedoplatkami prechádzajú z roka na rok .
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 150,00 € bolo zinkasovaných 189,00 €, čo predstavuje plnenie vo výške
126,00 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 - 485,33 € čo prestavuje
plnenie vo výške 80,89 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 196,16 €,
čo predstavuje 96,23 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
12 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018
22 077,68

% plnenia
176,62

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v čiastke 12 500,00 € bol celkový príjem
22 077,68 €, čo predstavuje plnenie 176,62 %.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
10 000,00

% plnenia
100

V roku 2018 obec nerozpočtovala kapitálové príjmy. Skutočný príjem bol 10 000 €. Bola to
dotácia na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
6 013,09

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
108 600,00

Skutočnosť k 31.12.2018
143 780,88

% čerpania
121,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 108 600,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
143 780,88 €, čo predstavuje 121,23 % čerpanie.

1.Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.208

% čerpania

93 600,00

106 484,96

113,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v čiastke á 93 600,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 – 106 484,96 €, čo predstavuje plnenie vo výške 113,77 %.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny poslancom OZ
Rozpočtovaných 27 400,00 € na mzdy pracovníkov OcÚ, kontrolórky, zamestnancov
na zmluvy cestou UPSVaR a poslancov OZ, bola skutočne čerpaná k 31.12.2018 čiastka
38 556,10 €, čo je 140,72 % čerpanie. Sú tu zahrnuté aj mzdy zamestnancov, cestou
UPSVaR Trebišov na zmluvy CnTP, ktoré sú refundované zo ŠR UPSVaR Trebišov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14 200,00 € bolo skutočne do poisťovní odvedených 20 437,17 €,
čo predstavuje výšku čerpania 143,92 % k 31.12.2018.
Cestovné náhrady
Rozpočtované 3 800,00 €, skutočné čerpanie 3 921,90 €, čo je 103,21 % plnenie.
V cestovnom sú zahrnuté aj cestovné a výdavky na voľby starostu konaných v roku 2018.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 38 700,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 čiastka 33 697,52 €,
čo je 87,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie,
materiál, dopravné, reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná
údržba a ostatné služby.
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.
Na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce bolo rozpočtovaných 5 500,00 €, skutočne
bolo čerpaných 5 851,96 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 106,40 %.
Pokuty a penále.
Z rozpočtovaných 500,00 € bolo skutočne čerpané 113,60 €, čo predstavuje 22,72 %.
Členské príspevky
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne čerpané 1 051,55 €, čo predstavuje 105,16 %.
Splácanie úverov, úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 700,00 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2018 vo výške 1 706,03 €,
čo predstavuje čerpanie 100,35 %.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
28 475,92

% čerpania
284,76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 28 475,92€, čo predstavuje 284,76 % čerpanie.
Suma 10 000,- € a 3 465 € bola použitá na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Čiastka 4 700,- €, 1 300,- € a 2 804, 60 € bola použitá na rekonštrukciu Domu smútku.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu ALFA TRONIK
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
15 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
8 820,00

% čerpania
58,80

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 15 000,00 € bola skutočne čerpaných k 31.12.2018
čiastka 8 820,00 €, čo je 58,80 % čerpanie. Tu sú zahrnuté aj štvrťročne splátky pôžičky
preklenovacieho úveru na bežnom účte v Prima banke, a.s. pobočka Michalovce a splátky
úverov v PB MI úver vo VÚB, a.s pobočka Trebišov.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

128 867,46

z toho : bežné príjmy obce

128 867,46

Bežné výdavky spolu

106 484,96

z toho : bežné výdavky obce

106 484,96

Bežný rozpočet

22 382,50

Kapitálové príjmy spolu

10 000,00

z toho : kapitálové príjmy obce

10 000,00

Kapitálové výdavky spolu

28 475,92

z toho : kapitálové výdavky obce

28 475,92

Kapitálový rozpočet

18 475,92

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

3 906,58

Príjmy z finančných operácií rozpočtovaných
Výdavky z finančných operácií rozpočtovaných

8 820,00

Rozdiel finančných operácií

- 8 820,00

PRÍJMY SPOLU VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

144 880,55

VÝDAVKY SPOLU VRÁTANE FINANĆNYCH OPERACIí

143 780,88

Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 1 099,67 €.

1 099,67

Prebytok z výsledku hospodárenia v sume 1 099,67 € 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 použiť
na:
- Tvorbu rezervného fondu.
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- Dlhodobý bankový úver Prima banka, a.s. MI
- dodávatelia
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úrad

28 750,78 €
3 298,12 €
767,97 €
4 614,67 €

6. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Hriadky nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie:
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom.
8. Podnikateľská činnosť
Obec Hriadky nevykonávala v roku 2018 žiadnu podnikateľskú činnosť
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným 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
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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1Okresný úrad Trebišov

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

778,41

700,44

Okresný úrad Trebišov

Príspevok na register obyvateľov

151,80

151,80

Okresný úrad Trebišov

Príspevok na register adries

82,00

82,00

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2018 obec neprijala dotácie od iných obcí.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neprijala dotácie z rozpočtu VÚC.
Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
l. Skutočné plnenie rozpočtu 2018 – podľa § 10 ods. 3 písmeno a, b, c zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
Príjmy

Výdavky

Bežné
128 867,46
106 484,96
Kapitálové
10 000,00
28 475,92
Finančné operácie
6 013,09
8 820,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
144 880,55
143 780,88
Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2018 zo skutečného plnenia rozpočtu

1 099,67 €

-577,97

2. Hospodársky výsledok z aktuálneho /nákladového / účtovníctva 2018
Výnosy
Náklady

143 350,07 €
154 424,20 €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- 11 074,13 €

3. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte :
Obec Hriadky k 31.12.2018 má zostatok finančných prostriedkov na
bežnom účte 221 v čiastke
3 329,64 €,
na účte 211 pokladnica
555,96 €,
Spolu finančné prostriedky zostatok 3 885,60 €.
schválený obecným zastupiteľstvom dňa:
Uznesenie obecného zastupiteľstva
l./ schvaľuje
- vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad v súlade s § 16 ods.8
Zákona č. 583/2004 Z.z.
2./ berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu
- hospodársky výsledok

Hriadky

Vypracovala: Katarína Bobelová

Ján Vincenčík
starosta obce

Predkladá: Ján Vincenčík

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
vo výške ...1 099,67.... €

schvaľuje

použitie

prebytku

rozpočtového

hospodárenia

