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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. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie
ako schodok.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami,
vychádzali z potrieb obce pre dané obdobie. V priebehu roka 2018 boli vykonané zmeny
rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
V zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 1 – Zmeny rozpočtu obce vrátane zmeny
programov obce schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca určí účel daru.
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
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
490 648,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
755 710,78

416 503,00
74 145,00
0,00
490 648,00

443 097,06
174 145,00
138 468,72
751 973,72

343 942,00
98 968,00
47 738,00
0,00

352 645,36
331 590,36
67 738,00
3 737,06
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
755 710,78

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

744 498,54

98,52

Z rozpočtovaných celkových príjmov 755 710,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
744 498,54 EUR, čo predstavuje 98,52 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
443 097,06

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

442 590,09

99,89

Z rozpočtovaných bežných príjmov 443 097,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
442 590,09 EUR, čo predstavuje 99,89 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
334 595,42

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

334 350,89

99,9346

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 247 846,48 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 247 847,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50 940,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 50 890,52 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 44 609,44 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 262,66 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 18,42 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 58,66 EUR za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 50,53 EUR.
Daň psa - rozpočet 1 136,00 EUR, skutočnosť 1 112,00 EUR, pohľadávky k 31.12.2018
vo výške 24,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 306,00 EUR, skutočnosť 306,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočet 13 543,00 EUR,
skutočnosť 13 373,00 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatok vo výške 255,00 EUR.
Daň za jadrové zariadenia - rozpočet 20 823,00 EUR, skutočnosť 20 822,89 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
38 488,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

38 225,56

98,32
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 878,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 868,42 EUR, čo je
99,89 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 032,64
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 691,78 EUR, príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 144,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 670,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 662,50 EUR, čo je
99,55 % plnenie.
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 5 261,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 260,33 EUR, čo je
99,99 % plnenie.
Za školy a školské zriadenie:
Z rozpočtovaných 1 066,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 065,40 EUR, čo je
99,94 % plnenie.
Za stravné:
Z rozpočtovaných 2 795,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 793,28 EUR, čo je
99,94 % plnenie.
Za kanalizáciu:
Z rozpočtovaných 18 516,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 276,00 EUR, čo
je 98,70 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatok vo výške 240,00 EUR
Za znečisťovanie ovzdušia:
Z rozpočtovaných 97,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 96,30 EUR, čo je 99,28
% plnenie.
Úroky
Z rozpočtovaných 205,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 203,33 EUR, čo je
99,19 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 943,96

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 943,96

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 943,96 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 943,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 67 069,68 EUR bol skutočný príjem vo výške 67 069,68
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Suma v EUR
63 164,00
774,00
556,00
277,20

Účel
Prenesené kompetencie ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Výchova a vzdelávanie MŠ
Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
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MV SR
MV SR
MV a MŽV SR
MV SR
MV SR

VÚC

22,80
526,86
80,13
932,40
36,29
700,00

Register adries
Komunálne voľby
Životné prostredie
Stavebný poriadok
Pozemné komunikácie
Na šport

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
174 145,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

163 439,73

93,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 174 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 163 439,73 EUR, čo predstavuje 93,85 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 74 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 63 439,73 EUR, čo
predstavuje 85,56 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 100 000,00 EUR,
čo 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond

Suma v EUR
100 000,00

Účel
Kanalizácia obce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
138 468,72

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

138 468,72

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 138 468,72 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 138 468,72 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec zapojila do rozpočtu nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov z roku
2017 vo výške 79,56 EUR a to:
- výchova a vzdelávanie detí MŠ v sume 79,56 EUR
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/A/11 zo dňa 05.04.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 20 800,00 EUR - Kanalizácia. V skutočnosti bolo plnenie v sume 18
158,21 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/C/3 zo dňa 7.08.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 22 559,68 EUR - Námestie obce. Uznesením obecného zastupiteľstva
č. 1/A/17 zo dňa 27.11.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 94 755,44 EUR Námestie obce. V skutočnosti bolo plnenie v sume 100 230,95 EUR.
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Obec prijala finančnú zábezpeku vo výške 20 000,00 EUR od firmy Vion, a.s. Zlaté Moravce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
751 973,72

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

724 498,53

96,35

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 751 973,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 724 498,53 EUR, čo predstavuje 96,35 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
352 645,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

348 742,37

98,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 352 645,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 348 742,37 EUR, čo predstavuje 98,89 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 133 434,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
133 172,94 EUR, čo je 99,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 47 905,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
47 691,98 EUR, čo je 99,55 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 155 483,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
152 057,09 EUR, čo je 97,80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 13 171,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
13 171,45 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
2 648,91 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
331 590,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

331 009,36

99,82
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 331 590,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 331 009,36 EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kanalizácia
Z rozpočtovaných 172 176,25 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 172 176,25
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Námestie obce
Z rozpočtovaných 147 446,11 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 147 446,11
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Strecha KD
Z rozpočtovaných 11 968,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 11 387,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
67 738,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

44 746,80

66,06

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 67 738,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 44 746,80 EUR, čo predstavuje 66,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 47 738,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44 746,80 EUR, čo predstavuje
93,73 %.
Obec k 31.12.2018 nevrátila prijatú finančnú zábezpeku vo výške 20 000,00 EUR firme Vion,
a.s. Zlaté Moravce.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
442 590,09
348 742,37
93 847,72
163 439,73
331 009,36
- 167 569,63
- 73 721,92
118 468,72
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Príjmové finančné operácie - vylúčenie (zábezpeka)

20 000,00

Výdavkové finančné operácie

44 746,80

93 721,92
744 498,54
724 498,53
20 000,01
20 000,00
0,01

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie (zábezpeka)
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 73 721,92 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 bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z
rezervného fondu vo výške 73 721,92 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 93 721,92 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 73 721,92 EUR, vylúčenie príjmových finančných
operácií 20 000,00 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z .z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 0,01 EUR po vylúčení zábezpeky v navrhujeme použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
0,01 EUR.

4. 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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
71 483,25
98 800,85
118 389,16
51 894,94

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
389,23
1 423,19
1 197,00
615,42
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2 162 811,93
2 286 070,86
1 957 002,55
2 192 889,59
0,00
1 784 313,54
172 689,01
205 267,42

0,00
2 020 200,58
172 689,01
92 486,27

14 923,99
0,00
0,00
24 951,95
165 391,48
0,00
0,00
541,96

2 707,31
0,00
0,00
22 963,01
66 815,95
0,00
0,00
695,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2 162 811,93
2 286 070,86
1 057 446,44
1 156 579,80
0,00
0,00
1 057 446,44
177 858,90

0,00
0,00
1 156 579,80
150 699,97

1 100,00
79,56
389,23
23 198,02
153 092,09
927 506,59

900,00
691,42
615,42
40 190,91
108 302,22
978 791,09
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

4 047,16
8 804,62
5 349,26
980,97
21 008,90
40 190,91

z toho po lehote
splatnosti

4 047,16
8 804,62
5 349,26
980,97
21 008,90
40 190,91

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima
banka
Slovensko
VÚB, a.s.

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Kanalizácia

129 974,22

21 672,00

2 303,75

108 302,22

r. 2023

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

100 000,00

23 117,87

345,16

0,00

r. 2018

Účel

splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na kanalizáciu. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2023, splátky 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2017:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov

424 184,24 EUR
108 302,22 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

108 302,22

424 184,24

25,53 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2017:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- dotácie z VÚC
Spolu bežné príjmy znížené k 31.12.2017

424 184,24 EUR
62 697,90
2 371,81
13 300,00
800,00
345 014,53 EUR

Splátky istiny a úrokov:
- istina
- úrok
Spolu splátky:

44 789,87
2 648,91
47 438,78 EUR

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

47 438,78

345 014,53

13,75 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) 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. 6/2008 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Športový klub Velčice
Jednota dôchodcov Slovenska
Slovenský zväz záhradkárov, MO Velčice

5 000,00
400,00
200,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5 000,00
400,00
200,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2008
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. 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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom právnickej osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV a MŽV SR
MV SR
MV SR

c)

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Prenesené kompetencie ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Výchova a vzdelávanie MŠ
Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov
Register adries
Voľby do orgánov samosprávy
Životné prostredie
Stavebný poriadok
Pozemné komunikácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

63 164,00
774,00
556,00
277,20

62 514,22
774,00
514,36
277,20

649,78
0,00
41,64
0,00

22,80
526,86
80,13
932,40
36,29

22,80
431,77
80,13
932,40
36,29

0,00
95,09
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

-1Environmentálny
fond

Účelové určenie grantu, transferu:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Kanalizácia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

100 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

100 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

0,00
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Žitavany - spoločný stavebný úrad
Mesto Zlaté Moravce
e)

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

980,95
200,00

980,95
200,00

0,00
0,00

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Nitra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

700,00

700,00

0,00

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nezostavuje programový rozpočet

Spracovala: Mária Kovačičová
Vo Velčiciach dňa 31.05.2019
Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 19.06.2019
Záverečný účet schválený OZ dňa 18.06.2019, uznesením č. 1/A/4
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