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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 (ďalej len zákon 583/2004). Celkový rozpočet obce Hronec na rok 2018 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom sa z prebytku bežného
rozpočtu financovali kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č.36/2017.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 4.12.2018 uznesením č. 9/2018
- rozpočet bol priebežne upravovaný v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 rozpočtovým
opatrením v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas ObZ.
Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený
rozpočet
549 130

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
665 319

546 370

624 219
31 220

2 760
549 130

9 880
665 319

432 890
26 500
7 680
82 060
0

471 461
73 840
7 680
112 338
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
obec + MŠ
665 319

Skutočnosť k 31.12.2018
Obec + MŠ
659 998,80

3

% plnenia
99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 665 319 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
659 998,80 €, čo predstavuje 99 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Rozpočet na rok 2018
624 219

Skutočnosť k 31.12.2018
614 276,27

% plnenia
98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 624 219 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
614 276,27 €, čo predstavuje 98 % plnenie.
a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)
Rozpočet na rok 2018
544 200

Skutočnosť k 31.12.2018
546 362,46

% plnenia
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 370 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 371 332,96 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 151 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 153 520,11 €, čo je 101
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 82 091,32 €, dane zo stavieb boli v sume
71 219,45 € a dane z bytov boli v sume 209,34 €.
Daň za psa 1 015,79 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 114,75 €
Daň z ubytovania 2 014,50 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 80,50 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 283,85 €
b) nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 212 až 221)
Rozpočet na rok 2018
26 100

Skutočnosť k 31.12.2018
12 169,34

% plnenia
47

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 23 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 039,66 €, čo je 39 %
plnenie. Tvoril ho príjem z prenajatých pozemkov v sume 71,87 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 6 459,79 € a príjem z prenajatých bytov v sume 2 508,00 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 129,68 €, čo je 104 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 222 až 292)
Rozpočet na rok 2018
10 070

Skutočnosť k 31.12.2018
11 895,42
4

% plnenia
118

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 070 €, bol skutočný príjem vo výške 11 895,42
€, čo predstavuje 118 % plnenie. Patria sem najmä príjmy za znečisťovanie ovzdušia, príjmy za
stravné od zamestnancov, za služby a ročné zúčtovanie ZP.
d) granty a transfery

Rozpočet na rok 2018
43 849

Skutočnosť k 31.12.2018
43 849,05

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 43 849 € bol skutočný príjem vo výške 43 849,05 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Fyzické a právnické osoby
DPO SR

Suma v €
Účel
738,79 Mikuláš
1 400,00 Príspevok na činnosť DHZ
1 000,00 Deň matiek

BBSK
UPSVaR

662,88 Rodinné prídavky

UPSVaR

33,20 Osobitný príjemca

UPSVaR

22 001,49 Aktivačná činnosť
83,00 Príspevok pre MŠ – školské potreby

UPSVaR

2 375,00 Príspevok pre MŠ – predškoláci

MV SR
MV SR

403,26 REGOB

MV SR

2 019,92 Matrika
116,64 Životné prostredie

MV SR
MV SR

78,80 Register adries

MV SR

52,79 Cestná doprava
1 356,42 Stavebný úrad

MV SR

526,86 Komunálne voľby

MV SR
Úrad vlády

9 000,00 Výmena dverí na OcÚ

Úrad vlády

2 000,00 Podpora športu

Spolu

43 849,05

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
31 220

Skutočnosť k 31.12.2018
36 342,65

5

% plnenia
116

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 31 220 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
36 342,65 €, čo predstavuje 116 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 1 220 € bol skutočný príjem za predaj pozemkov k 31.12.2018 v sume
6 342,65 €, čo predstavuje 520 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 30 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000 €, čo predstavuje
520 % plnenie. Grant je účelovo určený na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Obec v roku 2018 nemala príjmy z FO.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
9 880

Skutočnosť k 31.12.2018
9 379,89

% plnenia
95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 760 € na poplatok MŠ bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2 260 € €, čo predstavuje 82 % plnenie.
Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 120 € na stravné ŠJ bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 7 119,88 € €, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
Obec + MŠ
665 319

Skutočnosť k 31.12.2018
Obec + MŠ
602 379,11

% čerpania
91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 665 319 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
602 379,11 €, čo predstavuje 91 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2018
471 461

Skutočnosť k 31.12.2018
444 003,76

% čerpania
94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 471 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
444 003,76 €, čo predstavuje 94 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 120 467 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 137 339,35 €, čo je
114 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného
stavebného úradu a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49 147 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 54 969,15 €, čo je 112
% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 286 914 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 233 818,99 €, čo je 81
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13 933 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17 009,08 €, čo
predstavuje 122 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 866,59 €, čo
predstavuje 87 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
73 840

Skutočnosť k 31.12.2018
43 024,92

% čerpania
58

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 73 840 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
43 024,92 €, čo predstavuje 58 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Reťazová hojdačka so šmýkačkou
Z rozpočtovaných 3 500 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 684,58 €, čo
predstavuje 77 % čerpanie.
b) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 3 690 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 690 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
c) Fiat Ducato, Iveco eurocargo s príslušenstvom
Z rozpočtovaných 32 880 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 32 880,20 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d) Garáž
Z rozpočtovaných 710 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 710,14 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
e) PD – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Z rozpočtovaných 3 060 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 060 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
7 680

Skutočnosť k 31.12.2018
7 678,20

7

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 7 680 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7
678,20 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Výdavky zahrňovali splátky úveru.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
112 338

Skutočnosť k 31.12.2018
107 672,23

% čerpania
96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 112 338 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
107 672,23 €, čo predstavuje 96 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v €

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

623 656,15
614 276,27
9 379,88
551 675,99
444 003,76
107 672,23
71 980,16
36 342,65
36 342,65
0,00
43 024,92
43 024,92
0,00
-6 682,27
65 297,89
-30 000,00
35 297,89
0,00
7 678,20
-7 678,20
659 998,80
602 379,11
57 619,69
-30 000,00
27 619,69

Prebytok rozpočtu v sume 35 297,89 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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.
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Fond rezervný
PS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.32/2018 zo dňa 3.10.2018 – havarijný stav MK
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
2 198,17
3 717,00

5 915,17

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
268,42
1 227,26

353,44

800,00
342,24

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
P.č.
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
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Rok 2018
1 059 896,09
883 617,03
0,00
662 413,03
221 204,00
173 209,65
0,00
0,00

Rok 2017
989 083,04
874 594,97
0,00
653 390,97
221 204,00
112 163,43
0,00
0,00

0,00
43 022,16
129 861,57
0,00

0,00
37 534,65
74 352,86
0,00

325,92

275,92

Časové rozlíšenie

C

P.č.
A
A.I
A.II
A.III
A.III.1
A.III.2
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
C

Položka pasív
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
obdobie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

3 069,41

2 324,64

Rok 2018
1 059 896,09
922 031,86
0,00
0,00
922 031,86
869 550,90

Rok 2017
989 083,04
869 550,90
0,00
0,00
869 550,90
898 502,93

52 480,96

-28 952,03

96 584,24
840,00
30 000,00

75 502,15
840,00
0,00

342,24
32 141,45
33 260,55
41 279,99

268,42
33 454,98
40 938,75
44 029,99

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

33 260,55 €
0,00 €
7 420,33 €
30 000,00 €
13 850,67 €
10 317,70 €
552,75 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

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. 5/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Hronec
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Speleoklub – dotácia na hutnícky skanzen
DHZ
RKC - zvonica
Dotácia na členské – Osrblie

3 000
70
1 500
800

3 000
70
1 500
800

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2013
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
MŠ Hronec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

96 104

96 104

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
KŠU

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

2 375

2 375

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
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Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

UPSVaR

Rodinné prídavky

662,88

662,88

UPSVaR

Osobitný príjemca

33,20

33,20

UPSVaR

Aktivačná činnosť

22 001,49

22 001,49

UPSVaR

Príspevok pre MŠ – školské potreby

83,00

83,00

MV SR

Príspevok pre MŠ – predškoláci

2 375,00

2 375,00

MV SR

REGOB

403,26

403,26

MV SR

Matrika

2 019,92

2 019,92

MV SR

Životné prostredie

116,64

116,64

MV SR

Register adries

78,80

78,80

MV SR

Cestná doprava

52,79

52,79

MV SR

Stavebný úrad

1 356,42

1 356,42

MV SR

Komunálne voľby

526,86

526,86

Úrad vlády

Výmena dverí na OcÚ

9 000,00

9 000,00

Úrad vlády

Podpora športu

2 000,00

2 000,00

MV SR

Rekonštrukcia PZ

c)

30 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

30 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala v roku 2018 žiadny transfer od inej obce.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ

-1-

BBSK

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

Bežné výdavky – Deň matiek
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Hronec neuplatňuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona 583/2004 programový rozpočet.
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