Záverečný účet obce Potônske Lúky
za rok 2018
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Záverečný účet obce Potônske Lúky za rok 2018
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 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 34/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2018 v €:

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

Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
453.800,00
453.800,00
155.780,00
288.020,00
10.000,00
453.800,00

155.780,00
288.020,00
10.000,00
453.800,00

146.820,00
306.980,00
0,00

146.820,00
306.980,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
Schválený
Upravený
453.800,00
453.800,00
476.619,70
2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
Schválený
Upravený
94.500,00
94.500,00
87.349,17
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 65.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 54.436,56 €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23.350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 24.937,72 €. Príjmy
dane z pozemkov boli vo výške 19.516,60 €, dane zo stavieb boli vo výške 5.421,12 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 780,00 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5.500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 7.194,89 €.
2.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
41.280,00
41.280,00

Skutočnosť k 31.12.2018
45.800,88

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21.350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 21.866,18 €.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7.530,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.936,15 €.
Príjmy z darov:
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem z darov k 31.12.2018 vo výške 8.760,00 €.
Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 11.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 11.828,43 €.
Poplatky za stravné:
Z rozpočtovaných 1.400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.261,18 €.
Prijaté úroky:
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0,39 €.
Vratky:
Z rozpočtovaných 0,00 € bol príjem z vratiek k 31.12.2018 vo výške 148,55 €. Ide o vrátenie
financií z Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2.3 Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
2.000,00
2.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
7.143,91

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ
REGOB + register adries

2.

Stavebný úrad

3.
4.
5.
6.
7.

Životné prostredie
MDV SR, úsek dopravy
Voľby a ostatné
DPO SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

8.
9.
10.

ÚPSVaR
UPSVaR

Suma v €

Účel

107,43 Evidencia obyv. + súp. čísla
Úsek stavebného poriadku – bežné
300,81 výdavky
25,22 Životné prostredie
11,71 Cesty
526,86 Voľby
1.400,00 DHZ
875,26 Materiál na reštart
Mzda na zapracovanie
3.556,31 mentorovaného pracovníka
220,53 Mzda mentora
119,78 Materiál mentorovaného pracovníka

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.4 Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
288.020,00
288.020,00

Skutočnosť k 31.12.2018
302.073,27

a) Príjmy z predaja pozemkov:
Skutočný príjem z predaja pozemkov bol k 31.12.2018 vo výške 36.629,60 €
b) Dotácia z Environmentálneho fondu:
Skutočný príjem dotácie z Environmentálneho fondu bol k 31.12.2018 vo výške 230.791,67 €,
z toho príjem dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu“ bol vo
výške 89.391,67 a príjem dotácie na projekt „Rekonštrukcia kanalizácie a MČOV AT 500“
bol vo výške 141.400,00 €.
c) Dotácia z Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Skutočný príjem dotácie bol k 31.12.2018 vo výške 29.652,00 € na projekt „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie“.
d) Dotácia od Slovenskej agentúry životného prostredia:
Skutočný príjem dotácie k 31.12.2018 bol vo výške 5.000,00 € na projekt „Revitalizácia
verejného priestranstva“.
2.5 Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
10.000,00
10.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
34.252,47

V roku 2018 sa prijal úver vo výške 29.652,47 € na dokončenie projektu „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie“.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
453.800,00
453.800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
468.303,52

3.1 Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
146.820,00
146.820,00

Skutočnosť k 31.12.2018
133.224,10

v tom :
Funkčná klasifikácia
01 Výdavky verejnej správy
04 Doprava
05 Ochrana ŽP
06 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet
114.620,00
0,00
5.500,00
23.600,00

Skutočnosť
98.934,69
11,71
4.741,67
26.820,02

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
10 Sociálne zabezpečenie
Spolu

2.200,00
900,00
146.820,00

2.154,10
561,91
133.224,10

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 33.500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 36.894,33 €.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a kontrolóra obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 16.500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 20.430,83 €. Sú
tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 96.820,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 75.898,94 €.
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.
3.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
306.980,00
306.980,00

Skutočnosť k 31.12.2018
318.933,16

a) Prípravná projektová dokumentácia:
Skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 9.720,00 €. Ide o projektové dokumentácie
k realizácií nových stavieb.
b) Realizácia nových stavieb:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie – skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške
59.613,70 €.
- Rekonštrukcia kanalizácie a MČOV AT 500 – skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo
výške 148.876,04 €.
- Revitalizácia verejného priestranstva – skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške
6.626,92 €.
- Zvyšovanie energetickej účinnsti obecného úradu – skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo vo
výške 94.096,50 €.
3.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
Schválený
Upravený
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

16.146,26

Jedná sa o splácanie úveru zo ŠFRB na Bytový dom č. 161– 9 b. j., na Bytový dom č. 41 – 5
b. j. a o splácanie úveru v Prima banke.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Rozpočet

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
155.780,00 140.293,96 146.820,00 133.224,10 8.960,00
7.069,86
288.020,00

302.073,27 306.980,00

443.800,00

442.367,23 453.800,00

318.933,16

18.960,00
452.157,26
-10.000

-16.859,89
-9.790,03

Podľa metodického pokynu sa schodok alebo prebytok hospodárenia vypočíta rozdielom medzi
skutočnými bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami.
Nezahŕňajú sa tam finančné operácie.
Schodok rozpočtu vo výške 9.790,03 € 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 z časti vysporiadať z rezervného
fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZS k 01.01.2018
Úbytok z RF /schodok/
KZ k 31.12.2018

Suma v €
2.056,80
2.056,80
0,00

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
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.
Poskytovateľ

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

REGOB +
register adries
Stavebný úrad

Evidencia obyv. + súp.
č. – bežné výdavky
Úsek stavebného
poriadku – bežné
výdavky

Suma
prostriedkov
z minulého
roku

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018 v €

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2018 v €

Rozdiel v €

107,43
0

107,43

0

300,81

0

300,81

0

Životné
prostredie
MDV SR, úsek
dopravy
DPO SR
Voľby
a ostatné
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Životné prostredie –
bežné výdavky
Cesty – bežné výdavky

0

25,22

25,22

0

0

11,71

11,71

0

0

1.400,00

1.400,00

0

0
0

526,86
875,26

526,86
875,26

0
0

0
0

3.556,31
220,53

3.556,31
220,53

0
0

0

119,78

119,78

0

DHZ – bežné výdavky
Voľby – bežné
výdavky
Materiál na reštart
Mzda na zapracovanie
mentorovaného
pracovníka
Mzda mentora
Materiál
mentorovaného
pracovníka

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
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 subjektmi verejnej
správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018
1.029.019,92
1.011.157,26

KZ k 31.12.2018
1.334.407,97
1.311.733,79

794,70
958.785,30
51.577,26
17.307,96

379,70
1.259.776,83
51.577,26
21.263,32

0

0

0
8.630,21
8.677,75
0
0
554,70

0
9.864,39
12.398,93
0
0
410,86

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018
1.029.019,92
161.074,30

KZ k 31.12.2018
1.334.407,97
183.734,59

161.074,30
328.682,75

183.734,59
350.291,08

600,00

600,00

0
272.487,74
22.926,77
32.668,24
539.262,87

0
260.797,61
28.641,34
60.252,13
800.382,30

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
 voči zamestnancom
5.396,73 €
 voči poisťovniam
3.154,43 €
 voči daňovému úradu
1.159,86 €
 voči ŠFRB
246.302,52 €
 finančná zábezpeka
14.495,09 €
 bankové úvery – dlhodobé
60.252,13 €
 Rezervy
600,00 €
 Dodávatelia
5.293,31 €
 Ostatné záväzky
13.637,01 €
-----------------------------------------------------------------Spolu:
350.291,08 €

V Potônskych Lúkach, dňa 14.06.2019

9. Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo obce Potônske Lúky schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad pod uznesením č. ...................... .
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie časti schodku vo výške 2.056,80 €, zistené
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 znení neskorších predpisov.

...................................................
Leonard Flaška
starosta obce

