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Úvod
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. po skončení rozpočtového
roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým
osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči
štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní
účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je
zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom
pre vypracovanie záverečného účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná
evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami
a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Okrem zabezpečovania základných
činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o
prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje
na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov.
Záverečný účet za rok 2018 obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočet obce na rok 2018
Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti
Hospodárenie príspevkových organizácií
Hodnotenie plnenia programov obce
Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2018
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a. zriadeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
12. Uznesenie – návrh
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1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením
č.7/24/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená 01.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená 03.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená 07.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 3
Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie

(eur)

(eur)

(eur)

Príjmy spolu, vrátane RO

5 158 403,00 €

6 873 568,00 €

5 590 697,00 €

V tom: bežné príjmy

5 034 403,00 €

5 439 490,00 €

5 561 191,00 €

30 000,00 €

1 340 078,00 €

24 615,00 €

94 000,00 €

94 000,00 €

4 890,00 €

4 977 250,00 €

6 756 606,00 €

5 096 561,00 €

4 348 650,00 €

4 757 376,00 €

4 581 328,00 €

kapitálové výdavky

438 600,00 €

1 804 230,00 €

313 354,00 €

výdavkové finančné
operácie

190 000,00 €

195 000,00 €

201 879,00 €

Rozdiel príjmy celkom –
výdavky celkom, vrátane
finančných operácií

181 153,00 €

116 962,00 €

494 136,00 €

Bežný rozpočet (+, -)

685 753,00 €

kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie
Výdavky spolu, vrátane
RO
V tom: bežné výdavky

682 114,00 €

979 863,00 €

Kapitálový rozpočet (+, -)

-

408 600,00 €

-

464 152,00 €

-

288 739,00 €

Finančné operácie (+, -)

-

96 000,00 €

-

101 000,00 €

-

196 989,00 €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
6 873 568

Skutočnosť k 31.12.2018
5 590 697

% plnenia
81,34 %

a) Bežné príjmy obce - daňové príjmy v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
3 608 500

Skutočnosť k 31.12.2018
3 662 671

% plnenia
101,5 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 2 779 500 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 2 744 544,69 € čo predstavuje plnenie
na 98,74 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 456 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 447 990,98 €
čo je plnenie na 98,24 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 241 938,95 €, dane
zo stavieb boli vo výške 200 538,03 € a dane z bytov vo výške 5 514 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 9 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 9 697,82 € čo je plnenie
na 107,8 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 3 000 € bol skutočný príjem 3 008,60 € čo je plnenie na 100,3 %.
K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
e) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 16 000 € bol skutočný príjem 20 249,50 € čo je plnenie na 126,6 %.
K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 185 000 € bol skutočný príjem 183 437,44 € čo je plnenie na 99,16 %.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 20 226,38 €.
g) Poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 160 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 253 741,95 €, čo je plnenie
na 158,59%.
b) Bežné príjmy obce - nedaňové príjmy v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
520 828

Skutočnosť k 31.12.2018
469 436

% plnenia
90,13 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 162 728 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 154 055,54 €,
čo je 94,67 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 30 219 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 121 568 €, za prenájom zariadení (PCO)
2 269 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 82 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 67 695 €,
čo je plnenie na 82,55 %. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov
za overovanie podpisov, poplatky za matriku, za vydané stavebné a kolaudačné povolenia
a domové čísla, správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov.
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Pokuty, penále a sankcie:
Poplatky za porušenie predpisov boli rozpočtované vo výške 10 000 €, skutočný príjem
za rok 2018 bol vo výške 8 828 €, z toho: za porušenie predpisov 500 €, pokuty
za porušenie predpisov – stavebné 2 346 €, pokuty vyrubené obecnou políciou – 5 448 €
a pokuty – miestne dane – 534 €
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol rozpočtovaný vo výške 400 €. Skutočnosť
k 31.12.2018 bola 415 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Rozpočet bol schválený vo výške 226.600 €, skutočné príjmy sme mali vo výške 200.609 €,
plnenie 88,53 %. Sú to väčšinou poplatky vyberané na základe schválených VZN alebo
náhodné jednorazové príjmy a iné príjmy
- Hrobové miesta - poplatok – skutočnosť 2 405 €.
- Príjmy za pult centrálnej ochrany – OP - skutočnosť 9 638 €.
- Príjmy za materskú školu - skutočnosť 23 002 €.
- Príjmy za základnú umeleckú školu - skutočnosť 35 214 €.
- Príjmy za stravovanie dôchodcov - skutočnosť 20 247 €.
- Príjem za predaj nálepiek - BIO nádoby – skutočnosť 6.840 €
. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – skutočnosť 10 926 €
- Príjem za služby v zdravotnom stredisku -skutočnosť 9 515 €
- Príjem zo zálohových platieb Senior Pohoda n.o. – skutočnosť 15.525 €
- Príjem za opatrovateľskú službu, donášku obedov a iné poplatky – skutočnosť 7 025 €
- Príjem za stravné SJ – skutočnosť 60 272 €
c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Rozpočet bol schválený vo výške 39 100 €, skutočné príjmy mala obec vo výške 37 834 €,
čo predstavuje 96,76 %. Ide o príjmy – predaj pozemkov, náhrady z poistného plnenie,
poplatky z výťažku lotérií a hier, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, zúčtovania
zo zdravotných poisťovní.
c) Bežné príjmy obce – granty a transfery v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
1 269 390

Skutočnosť k 31.12.2018
1 232 240

% plnenia
97,1 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Tie, ktoré patrili
rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Ostatné granty
a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch.
P. č.

Poskytovateľ

Účelové určenie transferu

Suma poskytnutých
prostriedkov

1.

Okresný úrad

Matrika

8 136,25 €

2.

Okresný úrad

Evidencia obyvateľstva

2 793,25 €

3.

Okresný úrad

Stavebný úrad + cestná doprava

7 847,53 €

4.

Okresný úrad

Starostlivosť o životné prostredie

5.

Okresný úrad

Výchova a vzdelávanie - MŠ

17 165,00 €

6.

Okresný úrad

ZŠ – prenesené kompetencie

1 014 619,00 €

632,19 €

5

7.

Okresný úrad

Vzdelávacie poukazy ZUŠ

3 610,00 €

8.

ÚPSVaR Senec

Príspevok pre deti v HN + náhradný
príjemca

1 520,04 €

9.

ÚPSVaR Senec

ZŠ – vzdelávacie poukazy

10.

ÚPSVaR Senec

Chránená dielňa

3 093,48 €

11.

Ministerstvo vnútra

Pamätník padlým hrdinom

4 500,00 €

12.

Ministerstvo financií

Dom služieb - kotolňa

10 000,00 €

13.

Okresný úrad

ZŠ ostatné – LV, ŠVP, učebnice

26 441,19 €

14.

Okresný úrad Senec

Voľby

15.

Úrad vlády SR

Dotácie – detské ihriská ZŠ, MŠ

16.

Ministerstvo kultúry

Výskum hrad Čeklis

6 250,00 €

17.

Ministerstvo kultúry

Prikostolný cintorín

3 200,00 €

18.

Európsky sociálny fond

ZŠ mzdy – Európsky sociálny fond

41 571,00 €

19.

SLSP nadácia

Reštaurovanie kamenného kríža
„Biely kríž“

4 000,00 €

20.

UPSVaR Senec

Príspevok na aktivačnú činnosť

1 658,10 €

21.

FO + PO

Komunikácia Lekárenská, prechod
Trnavská-Poľovnícka, kanalizácia
Lesná

15 526,00 €

3 177,20 €
23 000,00 €

33 500,00 €
1 232 240,23 €

Spolu

d) Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
40 772

Skutočnosť k 31.12.2018
196 844

% plnenia
207,13 %

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie tvoria:
- príjmy za prenájom budov, priestorov a objektov
- poplatky za pobyt detí v školskom klube detí
- iné príjmy - stravovanie
e) Kapitálové príjmy obce v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
1 340 078

Skutočnosť k 31.12.2018
24 615

% plnenia
1,84 %

Kapitálové príjmy za rok 2018 predstavujú príjem z predaja pozemkov odsúhlasených na
obecnom zastupiteľstve. V skutočnosti rozpočtované príjmy neboli realizované v plánovanej
výške z dôvodu presunu investícií do ďalšieho obdobia (výstavba novej MŠ + revitalizácia
prestupového dopravného terminálu).
f) Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v celých eurách
Základná škola nemala v roku 2018 žiadny kapitálový príjem.
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g) Príjmové finančné operácie obce v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
94 000

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia

Finančné operácie predstavujú zostatok prostriedkov z roku 2017, vo výške 94 000 €.
h) Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
4 890

% plnenia

Nevyčerpané prostriedky (stravné) v školskej jedálni pri základnej škole za rok 2018.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
6 756 606

Skutočnosť k 31.12.2018
5 096 561

% plnenia
75,43 %

Použitie finančných prostriedkov podľa funkčnej klasifikácie v celých eurách, vrátane
kapitálových výdavkov a bez výdavkov rozpočtovej organizácie:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Výdavky verejnej správy

Skutočnosť

% plnenia

1 198 263

1 042 574

87,01

1 500

0

0,00

Verejný poriadok a bezpečnosť

240 950

223 183

92,63

Ekonomická oblasť – cestná doprava

833 632

167 339

20,07

Ochrana životného prostredia

305 300

296 367

97,07

Verejná zeleň

107 600

97 510

90,62

Bývanie a občianska vybavenosť

97 500

99 806

102,36

Zdravotníctvo

29 200

13 737

47,04

397 000

342 901

86,37

1 360 721

620 913

45,63

345 344

327 250

94,76

67 829

119 518

176,2

Základná škola

193 398

173 679

89,8

Sociálne zabezpečenie

167 300

168 380

100,64

5 345 537

3 693 157

69,09

Požiarna ochrana

Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie – záujmové vzdelávanie
Školské stravovanie ŠJ pri MŠ

Spolu

a) Bežné výdavky obce v celých eurách
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 346 307

3 185 288

95,19%

Výdavky verejnej správy
Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie – administratívnej budovy OcÚ,
budovy zdravotného strediska (výdavky sú refundované lekárom) a budovy domu služieb,
výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, pohonné hmoty do
obecných motorových vozidiel a opravy a údržba motorových vozidiel, cestovné,
reprezentačné výdavky, kolky, právne služby, poplatky bankám, výdavky na matriku,
na odber tlače a odbornej literatúry, čistiace a hygienické potreby, výdavky na web stránku
obce, výdavky na kancelárske stroje a zariadenia, poistné za poistenie majetku obce, mzdy
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a odvody za administratívnych pracovníkov, starostu obce a zástupcu starostu, odmeny
poslancov a členov komisií, odmeny na dohody, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky
na stravovanie pracovníkov obce, výdavky na prípravu a vykonanie volieb.
Verejný poriadok a bezpečnosť
Výdavky na činnosť obecnej polície: mzdy a odvody za obecných policajtov, poštovné
a telekomunikačné výdavky, výdavky na kancelárske potreby, prevádzkové stroje a prístroje,
výdavky na odbornú tlač, pracovnú obuv a odevy, pohonné hmoty do motorového vozidla
obecnej polície a opravy a údržba motorového vozidla, výdavky na stravovanie a povinný
prídel do sociálneho fondu a výdavky na zriadenie štátnej polície v obci.
Ekonomická oblasť – cestná doprava
Výdavky na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok a dopravné
značenie.
Ochrana životného prostredia
Výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, prenájom zberných nádob, zber preprava
zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz bioodpadu
na spracovanie na kompostovisko a výdavky na protipovodňovú ochranu obce.
Verejná zeleň
Výdavky na údržbu a kosenie verejnej zelene, ošetrenie a výsadba zelene, čistenie
verejných priestranstiev, nákup lavičiek, košov a kvetináčov, pohonné hmoty – traktor,
kosenie.
Bývanie a občianska vybavenosť
Výdavky na spotrebu elektrickej energie, správu, údržbu a opravy verejného osvetlenia,
vianočná výzdoba obce.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska – mzda správcu areálu ihriska
a prevádzkovej budovy, výdavky na energie, mzdy a odvody pracovníkov kultúrneho domu
a knižnice, na prevádzku a údržbu kultúrneho domu, kancelárske potreby, nákup kníh
a časopisov, výdavky na kultúrne a športové podujatia a súťaže organizované
v obci, poštovné a telekomunikačné výdavky, revízie zariadení, výdavky na pamiatkovú
starostlivosť, výdavky na činnosť zboru pre občianske záležitosti, tlač časopisu „Bernolák“,
na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, na prevádzku a údržbu
domu
smútku
a miestneho cintorína, členské poplatky a dotácie občianskym združenia, nadáciám
a cirkvám.
Vzdelávanie – predškolská výchova a záujmové vzdelávanie, školské stravovanie ŠJ MŠ
Výdavky na údržbu a prevádzku MŠ, ZUŠ, ŠJ výdavky na mzdy a odvody pracovníkov,
kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na odborné časopisy
a knihy, výdavky na drobné opravy budov.
Sociálne zabezpečenie
Výdavky na opatrovateľskú službu, príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok
pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70 € na dieťa, sociálne
výpomoci pre sociálne odkázaných občanov, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti
na opatrovanie a výdavky na zariadenie Domu sociálnych služieb.
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Použitie finančných prostriedkov podľa ekonomickej klasifikácie v celých eurách:
Položka Názov položky

Rozpočet

610

Mzdy

620

Poistné a príspevok do poisťovní

630

Tovary a služby

640

Transfery

650

Splácanie úrokov
Spolu:

Skutočnosť

% plnenia

1 303 771

1 164 447

89,3

473 124

430 831

91,1

1 430 680

1 470 008

102,7

122 230

105 045

85,9

16 500

14 956

90,64

3 346 306

3 185 288

95,19

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu vrátane – matriky a stavebného
úradu, obecnej polície, správcu športového areálu, pracovníkov kultúrneho domu a knižnice,
opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby
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
Jedná sa o dotácie poskytované v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií, návratných
finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce, členské
poplatky za členstvo v združeniach, jednorazové sociálne výpomoci a dávky nemocenského
zabezpečenie pri PN 10 dní.
Splácanie úrokov
Splátky úrokov z poskytnutého úveru zo ŠFRB a SLSP.
b) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
1 403 344

Skutornosť k 31.12.2018
1 396 040

% plnenia
99,48 %

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie tvoria:
výdavky na mzdy, odmeny, odovody do poisťovní, výdavky na energie, materiál, tovary,
služby a bežné drobné opravy
c) Kapitálové výdavky obce v celých eurách
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 804 230

305 991

17 %

Kapitálové výdavky realizované:
- nákup pozemkov, vypracovanie podkladov, vybudovanie ihrísk
- modernizácia učební, rekonštrukcia telocvične, zateplenie budovy ZŠ
- odkanalizovanie lokality JUH
Kapitálové výdavky nerealizované:
- vybudovanie terminálu
- výstavba novej budovy MŠ
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d) Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola mala v roku 2018 kapitálové výdavky vo výške 7 362 € - nákup rúry
na pečenie do školskej kuchyne.
e) Výdavkové finančné operácie obce v celých eurách
Rozpočet na rok 2018
195 000

Skutočnosť k 31.12.2018
201 879

% plnenia
103,53 %

Rozpočet a skutočnosť predstavujú náklady na splátky istiny zo ŠFRB a SLSP. Rozpočet bol
schválený vo výške 195 000 €, skutočnosť za rok 2018 bola 201 879 €.
f) Výdavkové finančné operácie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola nemala v roku 2018 finančné operácie.

4. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

5. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

6. Hodnotenie plnenia programov obce
Tvorí samostatnú prílohu
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7. Usporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2018 v eurách
Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2018 vrátane finančných operácii
Rozpočtové hospodárenie 2018

Suma v €

Bežné príjmy - obec

5 364 347,56 €

Bežné príjmy – základnej školy

196 843,72 €
Bežné príjmy spolu

5 561 191,28 €

Bežné výdavky - obec

3 185 287,94 €

Bežné výdavky – základnej školy

1 481 105,93 €
Bežné výdavky spolu

4 666 393,87 €

894 797,41 €

A. Výsledok bežného hospodárenia - prebytok

24 615,06 €

Kapitálové príjmy

- €

Kapitálové príjmy - základnej školy

24 615,06 €

Kapitálové príjmy spolu

305 991,41 €

Kapitálové výdavky

7 362,12 €

Kapitálové výdavky – základnej školy

313 353,53 €

Kapitálové výdavky spolu
B. Výsledok kapitálového hospodárenia - schodok

-

Nevyčerpané prostriedky

288 738,47 €
154 500,00 €

Nevyčerpané prostriedky – základnej školy

8 508,50 €

Nevyčerpané prostriedky – poplatok za rozvoj

66 491,32 €

Nevyčerpané prostriedky - fond opráv 2x12 b. j.

18 048,12 €

C. Nevyčerpané prostriedky

-

Výsledok hospodárenie obce celkom (A+B-C)

247 547,94 €
358 511,00€

94 000,00 €

Príjmové finančné operácie

4 890,26 €

Príjmové finančné operácie - základnej školy

98 890,26 €

Príjmové finančné operácie spolu

201 878,83 €

Výdavkové finančné operácie

- €

Výdavkové finančné operácie - základnej školy

201 878,83 €

Výdavkové finančné operácie spolu
Výsledok hospodárenia finančných operácií - schodok

-

102 988,59 €
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Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2018 bez finančných operácii
Rozpočtové hospodárenie 2018

Suma v €

Bežné príjmy spolu

5 561 191 €

Bežné výdavky spolu

4 666 394 €

A. Výsledok bežného hospodárenia - prebytok

894 797 €

Kapitálové príjmy spolu

24 615 €

Kapitálové výdavky spolu

313 354 €

B. Výsledok kapitálového hospodárenia - schodok

- 288 739 €

Výsledok hospodárenia (A - B)

606 058 €

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané účelovo určené
prostriedky na investície – komunikácia, prechod pre
chodcov, kanalizácia
Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky ZŠ bežné
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky –
poplatok za rozvoj
Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky –
fond opráv 2x12 b. j.

154 500 €

-

- 8 508 €
-

Výsledok hospodárenia celkom - prebytok

66 491 €
18 048 €
358 511 €

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške 358 511 €.

8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
Stav k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2017
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Zostatok k 31.12.2018

Suma
177 796,53 €
88 698,95 €
0€
266 495,48 €
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond - účet 472
Stav k 01.01.2018
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2018

Suma
8 358,57 €
15 108,23 €
10 154,10 €
13 312,70 €

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. 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 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 ŠR voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovej
organizácii
Základná škola Bernolákovo
Celkové príjmy
1 098 157,19 €
Celkové výdavky
1 106 762,52 €
Rozdiel
8 605,33 €
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v eurách
P.č.

Poskytovateľ

Účelové určenie
transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov

Suma použitých
prostriedkov

1.

Okresný úrad

Matrika

8 136,25 €

8 136,25 €

2.

Okresný úrad

Evidencia obyvateľstva

2 793,25 €

2 793,25 €

3.

Okresný úrad

7 847,53 €

7 847,53 €

4.

Okresný úrad

632,19 €

632,19 €

5.

Okresný úrad

Dotácia – MŠ

17 165 €

17 165 €

6.

Okresný úrad

Dotácie – ZŠ

1 098 157,19 €

1 106 762,52 €

7.

Okresný úrad

3 610,00 €

3 610,00 €

1 599,84 €

1 135,11 €

3 093,48 €

3 093,48 €

4 500,00 €

4 500,00 €

1 658,10 €

1 658,10 €

8.
9.

Úrad pr., soc.vecí
a rod.Senec
Úrad pr., soc.vecí
a rod.Senec

10.

Minist.vnútra

11.

Úrad pr., soc.vecí
a rod.Senec

Stavebný úrad a cestná
doprava
Starostlivosť o životné
prostredie

Vzdelávacie poukazy
ZUŠ
Hmotná núdza, náhr.
príjemca
Chránená dielňa
Pamätník padlým
hrdinom
Príspevok na aktivačnú
činnosť

Rozdiel

- 8 605,33 €

464,73 €
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12.

Okresný úrad

voľby

3 177,20 €

3 177,20 €

13.

Ministerstvo financií

Dom služieb - kotolňa

10 000,00 €

-

10 000 €

14.

Úrad vlády SR

Detské ihriská ZŠ, MŠ

23 000,00 €

-

23 000 €

15.

Ministerstvo kultúry

Výskum hrad Čeklís

6 250 €

6 250 €

16.

Ministerstvo kultúry

Príkostolný cintorín

3 200,00 €

3 200,00 €

17.

Nadácia SLSP

Reštaurovanie
prícestného kríža

4 000,00 €

4 000,00 €

1 198 820,03 €

1 173 960,63 €

Spolu

24 859,40 €

C. Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
ŠK Bernolákovo

Suma poskytnutých
prostriedkov

Suma použitých
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

18 000,00 €

18 000,00 €

- €

ŠK Vatek

1 900,00 €

1 900,00 €

- €

Grand prix Perak

2 900,00 €

2 900,00 €

Miestny spolok SČK
Klub dôchodcov

300,00 €

-

- €
300,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

- €

Spolok záhradkárov

600,00 €

600,00 €

- €

OZ Prístav

600,00 €

600,00 €

- €

5 000,00 €

5 000,00 €

- €

500,00 €

500,00 €

- €

Školáčik OZ

3 000,00 €

3 000,00 €

-€

RZ pri MŠ

3 000,00 €

3 000,00 €

- €

Združenie záchrany kult. pamiatok

2 000,00 €

2 000,00 €

- €

Senior Pohoda n.o.

2 500,00 €

2 500,00 €

- €

OZ Nádej

1 600,00 €

Rímskokatolícky farský úrad
Zväz protifašistických bojovníkov

Spolu

43 400,00 €

41 500,00€

1 600,00 €
1 900,00 €

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č. 1/2006 o dotáciách. Miestny spolok SČK a OZ Nádej vyúčtovali dotáciu po termíne,
v roku 2019.
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10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v tis. € – obec
AKTÍVA
A .Neobežný majetok
1. Dlhodobý majetok nehmotný

PASÍVA
23 316,10 A. Vlastné imanie
24,59 1. Výsledok hospodárenia

013 - softver
041 - ostaranie dlhodobého NM
041 - obstaranie N
2. Dlhodobý majetok hmotný
031 · pozemky
032 - umelecké zbierky
021 - budovy, stavby
022 - stroje, prístr., zariadenia
023 - dopravné prostriedky
028 - inventár
042 - obstaranie dlhodobého HM
3. Dlhodobý finančný majetok
062 - podielové CP - POHODA n.o.
069 - ostatný DFM - akcie BVS a.s.
B. Obežný majetok
1 .Zúčtovanie medzi subjektami VS
355 - zúčtovanie transferov - ZŠ
2. Pohľadávky
318 - pohľadávky - nedaňové príjmy
319 - pohľadávky - daňové príjmy
3. Finančný majetok
211 - pokladnica
213 - ceniny
221 - bankové účty
4. Ostatné pohľadávky
314- poskyt.prev.preddavky
315 - ostatné pohľadávky
335 - pohľadávky voči zamestnancom
378 - iné pohľadávky
5 .Zásoby
112 - zásoby
C. Časové rozlíšenie
381 - náklady budúcich období
AKTÍVA BRUTTO
Odpisy - korekcia
Opravná položka k účtu 318
opravná položka k účtu 319
AKTÍVA NETTO

8,28
14,14
2,17
21 765,66
2 542,49
2,12
17 885,01
539,58
149,30
33,59
613,57
1 525,85
0,33
1 525,52
2 069,33
814,07
814,07
178,55
62,56
115,99
1 074,31
2,44
3,41
1 068,46
1,41
0,04
0,28
1,09
0,00
0,96
0,96
11,89
11,89
25 397,32
- 6 224,63
-17,99
-53,21
19 101,49

428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia z
minulých rokov
výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie

B. Záväzky
1. Rezervy
323 - Krátkodobé zákonné rezervy - audit
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS
357 - zúčtovanie rozpočtu obce a ŠR
3. Dlhodobé záväzky
472 - záväzky zo sociálneho fondu
475 - dlhod.prij. preddavky - Glance House
479 - dlh.záväzky - ŠFRB, ELTODO
4. Krátkodobé záväzky
321 - Dodávatelia
324 - prijaté preddavky
325 - ostatné záväzky
331 - Zamestnanci
336 - Zúčtovanie z orgánmi SP a ZP
341 - Daň z príjmov
372 - Zúčtovanie mimo VS - NDS
379 - ostatné záväzky
5. Bankové úvery
461 - úver - splatnosť viac ako 1 rok
461 - úver - splatnosť menej ako 1 rok
C. Časové rozlíšenie
1. Časové rozlíšenie
384 - Výnosy budúcich období

9 196,54
9 196,54
8 646,56
549,98
2 463,06
2,80
2,80
141,10
141,10
1 487,7
13,32
22,00
1 452,40
435,14
57,46
1,59
95,70
74,52
48,72
11,33
137,58
8,24
396,30
256,30
140,00
7 441,89
7 441,89
7 441,89

PASÍVA celkom 19 101,49
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11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Záväzky súčet: 2 463 057,46 €
Druh záväzku - krátkodobé

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
transfery od subjektov mimo
VS
z prijatého preddavku
iné záväzky
ostatné záväzky
Krátkodobé záväzky spolu
k 31.12.2018
Druh záväzku - dlhodobé

z toho po lehote
splatnosti

57 459,60
74 516,43
48 718,43
11 329,95
137 580,65

57 459,60
74 516,43
48 718,43
11 329,95
137 580,65

0
0
0
0
0

1 592,00
8 240,00
95 700,95
435 138,01

1 592,00
8 240,00
95 700,95
435 138,01

0
0
0
0

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z poskytnutého úveru
ŠFRB ( 413 994,92 + 484 776,49 )
záväzky EL TODO
z dlhodobých prijatých
preddavkov- revitalizácia,
Glancehouse
iné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

13 312,70
898 771,41

13 312,70
898 771,41

0
0

552 833,50
22 000,00

552 833,50
22 000,00

0
0

795,48
1 487 713,09

795,48
1 487 713,09

0
0

Druh záväzku - rezervy na audit - 2 800,00 €
Druh záväzku – zúčtovanie rozpočtu obce a ŠR – 141 101,33 €
Druh záväzku – bankové úvery – 396 305,03 €
Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o dielo na verejné osvetlenie s firmou ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o., záväzok je dlhodobý so splatnosťou do roku 2032. Mesačné splátky sú
vo výške 3 566,66 €, t. j. ročná splátka 42 799,92 €.
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Úver zo ŠFRB
Úver zo ŠFRB
Úver zo SLSP

2x12 b. j.
ZPS
Prístavba MŠ, ZŠ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

547 245,15
803 280,80
700 000,00

18 492,98
43 381,87
140 004,00

4 838,12
6 006,95
4 111,15

429 804,21
521 868,23
396 305,03

2043
2032
2021

Rok

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky na 2 x 12 b. j..
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2043, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na výstavbu ZPS. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2032, splátky istiny a útokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere zo SLSP na prístavbu MŠ a ZŠ, úver je
dlhodobý so splatnosťou do roku 2021.
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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 SLSP
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty a ZPS
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

4 610 313,70
65 766,47
4 676 080,17
396 305,03
951 672,44
1 347 977,47
429 804,21
429 804,21
918 173,26

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

918 173,26

4 676 080,17

19,64 %

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):
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
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy ( matrika, ŽP, doprava )
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MK SR – hrad Čeklis
- kapitálový transfer MV - telocvičňa
- transfer – BSK
- aktivačná činnosť
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 – splátka istiny z bankových úverov dlhodobých
- 821007 - splátka istiny z ostatných dlhodobých úverov - ŠFRB
- 651002 – úroky banke
- 651003 – úroky subjektu VS - ŠFRB
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

4 610 313,70
65 766,47
4 676 080,17
17 575,94
953 425,70
5 000,00
88 000,00
6 400,00
16 688,76
1 087 090,40
3 588 989,77

140 004,00
61 874,85
4 111,15
10 845,07
216 835,07

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

216 835,07

3 588 989,77

6,04%
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12. Uznesenie číslo: 11/3/2019, schválené dňa: 17.06.2019
1.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s v ý h r a d a m i
b) prebytok hospodárenia vo výške 358 511 € 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 z. n. p., bude prevedený
do rezervného fondu v roku 2019 vo výške 358 511 €.
PRIJATÉ OPATRENIA NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV, ZISTENÝCH V ZÁVEREČNOM
ÚČTE OBCE BERNOLÁKOVO ZA ROK 2018

Podľa § 16 ods.11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je záverečný účet schválený s
výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

-

-

Zistené nedostatky:
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 94 000 € neboli interným
dokladom zaúčtované do príjmovej časti rozpočtu ako finančná operácia., čím sa
fyzicky nepremietli do príjmovej časti rozpočtu. Tieto prostriedky boli použité na
zateplenie budovy ZŠ. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale
neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia.
Úroky z úveru ŠFRB vo výške 3 338 € boli správne zaúčtované na príslušnom účte,
avšak s nesprávnou rozpočtovou klasifikáciou boli vykázané v rámci výdavkových
finančných operácií, čím ovplyvnili výsledok rozpočtového hospodárenia o uvedenú
sumu. Správny výsledok po zohľadnení 3 338 € ako bežného výdavku za rok 2018 je
358 511 €.
Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške 358 511 €.

Prijaté opatrenia:
Kontrola rozpočtu ¼ ročne pri odosielaní výkazov FIN, odsúhlasenie s účtovníctvom
Kontrola účtovania všetkých položiek vrátane finančných operácií
Pri závierke roka je potrebné pred odoslaním výkazov na MF (15.2.2020) vykonať
dokladovú inventúru a skontrolovať účtovníctvo a rozpočet metódou štyroch očí.
Zodpovedá: vedúca ekonomického oddelenia Mgr. Zuzana Grečová.
Termín: ¼ ročné závierky 2019 + závierka roku 2019
-
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