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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 schodkový,
(rozdiel medzi beţným a kapitálovým rozpočtom), pričom schodok rozpočtu bol krytý
prebytkom z finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením
č. 147/14-18.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 27.03.2018 uznesením č. 158/14-18
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2018 uznesením č. 169/14-18

Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
ZŠ s MŠ s vyuč. jaz. maď. Zatín
Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
ZŠ s MŠ s vyuč. jaz. maď. Zatín

Schválený
rozpočet
465.797,00
290.500,00
0
174.997,00
300,00
465.297,00
184.500,00
174.997,00
0
105.800,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018
465.797,00

Skutočnosť k 31.12.20178

% plnenia

377.145,36

80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 465.797,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 377.145,36 EUR, čo predstavuje 80 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018
290.500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

307.600,33

106

Z rozpočtovaných beţných príjmov 290.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 307.600,33 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018
226.400,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

233.714,08

103

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 205.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 211.913,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21.800,57 EUR,
čo predstavuje plnenie na 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.883,27
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1.965,88 EUR.
Daň za psa 479,00 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3.472,42 Eur
Poplatky za nevýherné hracie prístroje 0,- Eur
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018
4.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4.953,72

123

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.893,74 EUR, čo
je 194 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.763,60 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.688,74 EUR a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 441,40 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.059,98 EUR, čo
je 52 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018
100,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

491,64

491

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
491,64 EUR, čo predstavuje 491 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 60.000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 68.111,EUR, čo predstavuje 113 % plnenie.
ŠR

Poskytovateľ dotácie
60.000,00

Suma v EUR
68.111,00

Účel
Dotácia pre ZŠ s MŠ, prenesené
kompetencie na obec

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
e) Úroky
Z rozpočtovaných úrokov 50,- Eur bol skutočný príjem 329,89 Eur, čo predstavuje 659 %
plnenie.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
56.056,04

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
56.056,04 EUR.
Kapitálové príjmy, granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 56.056,04 EUR.
Prijaté kapitálové príjmy, granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Szabó Karol
Hajdu Lóránt
MF SR
Zahran. Subjekt, Nadácia Bethlen
Maďarsko

Suma v EUR
100,00
267,01
18.800,00
36.889,03

Účel
Predaj automobilu
Predaj pozemku
Modernizácia OcÚ, Chodníky
Rekonštrukcia budovy MŠ
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018
174.997,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 174.997,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 0,- EUR
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Zatíne
13.488,99 EUR
Beţné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018
300,00

Skutočnosť k 31.12.2018
13.488,99

Z rozpočtovaných beţných príjmov 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
13.488,99 EUR.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
0,- EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018
686.275,70

Skutočnosť k 31.12.2018
302.046,38

% čerpania
44

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 686.275,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 302.046,38 EUR, čo predstavuje 44 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018
184.500,00

Skutočnosť k 31.12.2018
123.521,19

% čerpania
66

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 184.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 123.521,19 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 61.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
38.910,84 EUR, čo je 63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 22.100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
15.953,76 EUR, čo je 72 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 98.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
66.843,71 EUR, čo je 67 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2.600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
1.812,88 EUR, čo predstavuje 69 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,-EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie.

7

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018
174.997,00

Skutočnosť k 31.12.2018
63.632,52

% čerpania
36

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 174.997,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 63.632,52 EUR, čo predstavuje 36 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup osobného motorového vozidla
Z rozpočtovaných 20.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.900,00
EUR, čo predstavuje 34 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia, modernizácia budovy MŠ
Z rozpočtovaných 174.997,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 56.732,52
EUR, čo predstavuje 32 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2018
174.997,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 174.997,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Zatíne
Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018
105.800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
114.892,67

% čerpania
109

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 105.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 114.892,67 EUR, čo predstavuje 109 % čerpanie.
Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 70.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
74.867,59 EUR, čo je 107 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ,
ŠJ a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 22.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
25.329,75 EUR, čo je 115 % čerpanie.
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Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 13.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
14.695,33 EUR, čo je 106 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba a ostatné tovary a sluţby.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 0,-EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Vylúčenie z prebytku

321.089,32
307.600,33
13.488,99
238.413,79
123.521,12
114.892,67
82.675,53
56.056,04
56.056,04
0
63.632,52
63.632,52
0
-7.576,48
75.099,05
21.369,77

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

53.729,28

z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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

Prebytok rozpočtu v sume 75.099,05 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 53.729,28 EUR navrhujeme pouţiť
na:
- tvorbu rezervného fondu a na pouţitie kompenzáciu výdavkov a riešenie havarijných
situácií ( 10%)
5.373,- EUR
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2.569,77,- EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2.569,77 EUR
b) nevyčerpané dotácie z MF SR účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 18.800
EUR, a to na:
- modernizácia OcÚ v sume 10.800 EUR
- vybudovanie chodníkov v sume 8.000 EUR

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel Úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1.549,11
534,17
693,68
1.389,60

1,5 %

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný 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
665.694,80
384.788,85

KZ k 31.12.2018 v EUR
594.519,56
405.349,31

0
238.454,14
146.334,71
209.730,71

0
259.014,60
146.334,71
260.345,49

0
20,60
0
18.136,35
191.573,76
0
0
0

0
24,00
0
542,17
259.779,32
0
0
0
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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
594.519,56
558.801,55

KZ k 31.12.2018 v EUR
665.694,80
569.205,07

0
0
558.801,55
18.684,09

0
0
569.205,07
46.751,29

1.500,00
2.230,72
1.549,11
13.404,26
0
17.033,92

1.000,00
21.269,77
1.389,60
23.091,92
0
49.738,44

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

620,28
12.391,97
6.813,43
2.832,97
0
0
0
433,27
23.091,92

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

620,28
12.391,97
6.813,43
2.832,97
0
0
0
433,27
23.091,92

0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

Obec k 31.12.2018 neeviduje ţiadny úver.

8. 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. 4/2008 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

TJ „Druţstevník“ Zatín
ZO CSEMADOK Zatín
Spolu

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

600,00
1.000,00
1.600,00

400,00
0
400,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
4/2008 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným RO – ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Zatíne
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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
právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným RO - ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským v Zatíne
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ s vyuč.
maď. v Zatíne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

jaz.

55.521,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

55.497,00

24,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Zatín

Normatívne výdavky
Nenorm. - prísp. na predškol.
Nenorm. - vzdel. poukazy
Nenorm. - dopravné
Nenorm. - soc. znevýh. prostr.
Nenorm. - na učebnice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

41.408,00
1.099,00
448,00
209,00
1.150,00
20,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

40.364,35
1.037,00
448,00
196,00
868,00
20,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1.043,65
62,00
0
13,00
282,00
0
12

Stravov. návyky
Školské potreby
Ročné zúčt. ZP
Refundácie miezd

1.246,65
199,20
1.220,97
7.821,60

1.246,65
199,20
1.220,97
6.652,48

0
0
0
1.169,12

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MDaV SR
MF SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

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

Register obyvateľstva
Register adries
Voľby do VÚC
CO
Ţivotné prostredie
Cestná doprava
Grant – kapit. výdavok
Rodinné prídavky
Refundácia § 54
Refundácia § 50J

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

264,99
35,60
515,48
99,32
64,00
34,69
18.800,00
212,96
2.230,72
9.020,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

264,99
35,60
515,48
99,32
64,00
34,69
0
212,96
2.230,72
9.020,00

0
0
0
0
0
0
18.800,00
0
0
0

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5.373,- EUR.
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