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Návrh - 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
prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtovým provizóriom až do schváleného
rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.5.2018, uznesením
č.4/XXVIII/07052018.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12 .2018, uznesením č.7/II/14122018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet obce

Rozpočet obce k 31.12.2018
Upravený
Schválený
rozpočet
rozpočet
po poslednej
zmene
86.984
86.984

Skutočnosť
104.039,53

55.695
13.500

55.695
13.500

57.750,29
28.500

17.789
68.157

17.789
68.157

17.789,24
53.658,38

46.340
21.817
0

46.340
21.817
0

18.827

18.827

48.403,38
5.255
0
50.381,15

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
86.984
104.039,53
119,60
Z rozpočtovaných celkových príjmov 86.984 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 104.039,53 EUR, čo predstavuje 119,60 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
55.695
57.750,29
103,69
Z rozpočtovaných bežných príjmov 55.695 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
57.750,29 EUR, čo predstavuje 103,69 % plnenie.
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a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
51.294
52.855,72
103,04
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 40.147 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 41.783,92 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,07 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10.650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10.596,27 EUR, čo
je 99,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.678,18 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 918,09 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10.596,27 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností v sume 300,34 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 385 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 364 EUR. Obec
neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 112,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 111,53 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
3.574

Skutočnosť k 31.12.2018
4.231,13

% plnenia
118,38

Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 1.500 EUR príjmy dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
boli v sume 1.384,96 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.384,96 EUR,za
nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.333,72 EUR, čo je
119,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1.267,16 EUR príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26,56 EUR a
príjmy z prenajatých strojov,prístrojov a zariadení v sume 40,- EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky, miestny rozhlas, kopírovacie služby.
Z rozpočtovaných 951 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 902,87 EUR, čo je
94,93 % plnenie.
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Vrátené prostriedky od ostatných subjektov VS,príjmy z dobropisov a iné
Vrátené prostriedky od ostatných subjektov VS,príjmy z dobropisov a iné
Z rozpočtovaných 3 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 609,58 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
0
0

% plnenia
0

d) Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
827
663,44
80,22
Z rozpočtovaných grantov a transferov 827 EUR bol skutočný príjem vo výške 663,44
EUR, čo predstavuje 80,22 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
OÚ-odbor star.o živ.prostredie

Suma v EUR
Účel
67,98 Register obyvateľov
526,86 Voľby
19,- Prenesený výkon št.správy
Ministerstvo vnútra
19,60 Register adries
Babčanová
30,- Dar dni obce
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Podrobnejší
rozpis čerpania grantov v bode 11 písm. b Záverečného účtu.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
13.500
28.500
211,11
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
28.500 EUR, čo predstavuje 211,11% plnenie.
Granty a transfery
Rekonštrukcia strechy PO v sume 13.500 EUR od MF SR.
Výstavba vodovodu k cintorínu v sume 15.000 EUR od MF SR.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
17.789
17.789,24
100
Z rozpočtovaných finančných príjmov 17.789 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 17.789,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Tvorba soc. fondu za rok 2018
Počiatočný stav
Tvorba
144,42
202,82

Čerpanie
130

Konečný stav
217,24

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
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Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
68.157
53.658,38
78,72
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 68.157 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 53.658,38 EUR, čo predstavuje 78,72% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
46.340
48.403,38
104,45
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 46.340 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 48.403,38 EUR, čo predstavuje 104,45 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 20.150 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 20.464,63 EUR,
čo je 101,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7.142 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7.735,67 EUR, čo
je 108,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 18.579 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 19.675,54 EUR,
čo je 105,90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zariadení OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 469 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 527,54 EUR, čo
predstavuje 112,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
21.817
5.255
24,08
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 21.817 EUR bolo skutočne
k 31.12.2018 v sume 5.255 EUR, čo predstavuje 24,08% čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
0
0

čerpané

% čerpania
0
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

57.750,29

Bežné výdavky spolu

48.403,38

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

9.346,91
28.500,00

Kapitálové výdavky spolu

5.255

Kapitálový rozpočet

23.245

Prebytok,schodok bežného

32.591,91

a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

17.789,24
0

Rozdiel finančných operácií

17.789,24

PRÍJMY SPOLU

104.039,53

VÝDAVKY SPOLU

53,658,38

Hospodárenie obce

50.381,15

Vyčíslený prebytok rozpočtu v sume 32.591,91 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 z.n.p., sa upravuje o :
- dotácia z MF SR 13500,- €
- dotácia z UV SR prostredníctvom MF SR 15000,- €
Výsledný upravený prebytok je vo výške 4091,91 € je základom pre tvorbu finančných fondov a
bude použitý na :
- tvorbu rezervného fondu a to 10% z prebytku v sume 409,19 EUR
- tvorbu fondu pre rozvoj obce a to 90% z prebytku rozpočtu v sume 3682,72 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Rezervný fond
ZS k 1.1.2018
Tvorba
Čerpanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0
655
0
655

Sociálny fond
7
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Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
144,42
Tvorba
202,82
Čerpanie
130,00
KZ k 31.12.2018
217,24
Pokl.doklad č.246/2018 zo dňa 18.12.2018 nákup TESCO poukážok pre zamestnancov OcÚ.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2018 v EUR
108.237,98

KZ k 31.12.2018 v EUR
144.934,06

89.760,24

93.616,28

89.760,24

93.616,28

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
z toho:

-

Pozemky

65.941,60

67.541,60

-

Stavby

20.200,30

20.944,88

-

Stroje prístroje

0,00

0,00

Dopravné prostriedky

0,00

0,00

DDHM

1.938,34

1.194,80

Obstaranie DHM

1.680,00

3.935,00

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

18.089,20

51.028,19

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

292,96

503,04

17.796,24

50.525,15

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

388,54

289,59

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
Majetok „NC“

Pozemky
Budovy

stav k 1.1.2018
65.941,60
30.655,71

prírastok
1.600
1.400

úbytok

zostatok k 31. 12.2018
67.541,60
32.055,71
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Stavby
Inventár
Dopravné prostriedky
DDHM
042
SPOLU:

29.213,03
5.770,74
1.697,04
12.931,50
1.680

160
2.255

147.889,62

5.415

29.213,03
5.770,74
1.697,04
13.091,50
3.935
153.304,62

Pozemky- prírastok v sume 1.600 € kúpený pozemok pri dome č.98
Budovy- prírastok v sume 1.400 € kúpený dom č.98
DDHM-prírastok v sume 160 € kúpený stan
042-prírastok v sume 1.380 € vypracovanie projekt.dok. „Rekonštrukcia strechy PO“
042-prírastok v sume 875 € vypracovanie projekt.dok. „Dom Meliatskej keramiky“
Na účtoch obce v EUR :
bankové účty (vo forme IBAN):
 obec:
~ SK63 0200 0000 0000 2482 8582

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

17.632,86

50.148,94

50.148,94
232,21
50.381,15 EUR
144,00

SPOLU BANKOVÉ ÚČTY k 31. 12. 2018
POKLADNICA K 31. 12. 2018
Peňažné prostriedky celkom k 31. 12. 2018

Ceniny k 31.12.2018
PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

108.237,98

144.934,06

99.700,71

107.470,69

0,00
0,00
99.700,71

0,00
0,00

107.470,69

2.291,44

30.671,13

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

28.500

144,42
2.147,02
0,00
6.245,83

217,24
1.953,89
0,00
6.792,24

Vlastné
spolu

imanie

a záväzky

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
Krátkodobé záväzky:
- iné záväzky, sporenie
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- dodávatelia

74,69 EUR
974,83 EUR
901,37 EUR
3,00 EUR

8. Hospodárenie 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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykoná podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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) Zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá riadenú ani založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskyto
vateľ

-1-

Min.

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

Register obyvateľov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

67,98

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

67,98

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0,00
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vnútra
Min.
vnútra
OÚodb.živ.
pr.

Voľby
Prenesený výkon štátnej správy

Min.vn
Register adries
útra

526,86

476,98

49,88

19,00

19,00

0,00

19,60

19,60

0,00

Suma 49,88 € vrátená 26.11.2018 výpis č.83/2018.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Obec
finančných
prostriedkov

Rozdiel

použitých
finančných
prostriedkov

Spoločná úradovňa
310,79
310,79
0,00
Plešivec
Na základe žiadosti obce Plešivec o úhradu grantu na Spoločný stavebný úrad pre rok 2018 podľa
percentuálneho rozdelenia medzi obcami pre obec Meliata predstavuje sumu 310,79 Eur.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nečerpala ani neposkytla finančné prostriedky do VÚC.

12. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k návrhu
Záverečného účtu za rok 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie na
rok 2018 s výhradou/bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
10% vyčísleného upraveného prebytku v sume 409,19 €;
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu fondu pre rozvoj obce vo výške 90% vyčísleného
upraveného prebytku v sume 3682,72 €;
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu sociálneho fondu na rok 2018

Rezervný fond
ZS k 1.1.2018
Tvorba
Čerpanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0
655
0
655
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Tvorba
Čerpanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
144,42
202,82
130,00
217,24

Vypracovala: Mária Šeďová
Predkladá: Mária Šeďová
V Meliate, dňa 14. 05. 2019
..............................................
Csaba Husaník
starosta obce

Prílohy:
1. Plnenie rozpočtu r. 2018 k záverečnému účtu
2. FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch,výdavkoch a finančných operáciách k 31. 12.
2018
3. FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov k 31.12.2018
4. FIN4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov k 31.12.2018
5. FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch k
31.12.2018
6. FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkov obcí,vyšších územných
celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2018
7. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31. 12. 2018
8. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 k 31. 12. 2018
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