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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. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2017 uznesením č. 93/2017.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 23.3.2018 uznesením č. 9/2018
- druhá zmena schválená dňa 11.5.2018 uznesením č. 41/2018
- tretia zmena schválená dňa 2.8.2018 uznesením č. 61/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 1.12.2018 uznesením č. 92/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

2 212 780

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 655 353,16

1 367 708
619 072
151 000
75 000
2 212 780

1 375 650
105 954
111 260
62 489,16
1 617 721, 55

742 489
773 431
50 720
646 140
0

661 989
248 151
51 027
656 554,55
37 631,61

Schválený
rozpočet
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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 655 353,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 652 748,83

99,8

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 655 353,16 € bol skutočný celkový príjem k 31.12.2018
v sume 1 652 748,83 €, čo predstavuje 99,8 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 375 650

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 373 114,31

99,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 375 650 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
1 373 114,31 €, čo predstavuje 99,8 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
659 329

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

659 226,95

100,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 525 500 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 525 517,87 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 101 329 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 101 213,53 €, čo je
99,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 42 548,58 €, dane zo stavieb boli v sume
56 623,16 € a dane z bytov boli v sume 2 041,79 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností za rok v sume 18 216,67 €.
Daň za psa 1 148 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 475 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 28 746,83 €
Daň za ubytovanie 2 125,72 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
83 061

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

80 883,21

97,4
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 77 871 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 75 686,79 €, čo je 97,2 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z KTV v sume 9 441,45 €, príjem z prevádzky
ČOV v sume 10 280,70 €, príjem za vodné v Uhrovci 1 307,50 €, za distribúciu úžitkovej vody
v Látkovciach 1 068,38 € a príjem z prenajatých budov v sume 53 588,76 € .
.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 190 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 196,42 € , čo je 100,1 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
32 747

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

32 528,86

99,3

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 32 747 € bol skutočný príjem v sume 32 528,86 €,
čo predstavuje 99,3 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy patria tržby za vyhlásenie
v miestnom rozhlase 160 €, za predaj výrobkov a služieb 1 080 €, za odpadové nádoby 698,14
€, cintorínske poplatky 9 013,18 €, poplatky za opatrovateľskú službu 524 €, tržby za stravné od
zamestnancov 3 623,65 €, za výherné automaty 138,85 €, z RZ zdravotných poisťovní 915,48 €,
z poistného plnenia 1 002,43 €, z úhrad za znečisťovanie ovzdušia 663,87 €, za separovaný zber
196,49 €, z predaja monografie 551 €, tržby pri 760.výročí obce boli vo výške 2 957,82 €
a ostatné príjmy boli 11 003,95 €.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 600 513 € bol skutočný príjem vo výške 600 475,29 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Trenčianske osvetové stredisko
Mesto Partizánske
Mesto Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Slov. agentúra životného prostredia
NP KIKU
Ministerstvo kultúry SR
Dobrovoľná PO SR
Trenčiansky samosprávny kraj

Suma v EUR
427,65
652,81
6 000
1 000
700
1 345,50
491 187,72
15
3 243,18
1 676,10
65,23
143,48
537,10
5 000
22 688,16
45 000
3 000
3 400

Účel
na úpravu vojnových hrobov
voľby
Oslavy 73.výr.SNP
Oslavy 73.výr.SNP
Oslavy 73.výr.SNP
Zelené oči
prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
hm. núdza, školské pomôcky a i.
matrika
stavebný úrad
pre miestne a účel. komunikácie
na životné prostredie
register obyvateľov a reg. adries
Areál Pod lipami
Činnosť Komunitného centra
Oprava strechy kaštieľa
Nákup MTZ hasičov
760.výročie obce

5

Trenčianska univerzita
Európsky sociálny fond
Obce združené v Spoločnom úrade

600 760.výročie obce
1 946,04 Zamestnanie UoZ
5 547,32 činnosť spoločného úradu

SPOLU transfery :
Granty : Národná banka Slovenska
Nadácia SLSP
Komunálna poisťovňa
Príspevok Revitrys

594 175,29
1 000
4 000
1 000
300

CELKOM :

600 475,29

760.výročie obce
760.výročie obce
760.výročie obce
760.výročie obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
105 954

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

105 953,68

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 105 954 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
105 953,68 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Kapitálové príjmy tvorili tržby z predaja pozemkov
vo výške 3 930 € a nasledovné granty a transfery :

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond
Ministerstvo financií SR
Úrad vlády SR
Grant Nadácie COOP Jednota
Slovenský futbalový zväz

SPOLU transfery :

Účel
Bezbariérová škola
Prevencia kriminality
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia kuchyne OcÚ
Rekonštrukcia chodníkov
Presun z r.2017 - Prístrešok
v areáli TJ Tatran
22 000 Rek. a výstavba infraštruktúry
v areáli TJ

Suma v EUR
10 000
5 000
29 023,68
10 000
20 000
6 000

102 023,68

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2018
zostali na bankovom účte nevyčerpané finančné prostriedky z transferu na prevenciu kriminality
vo výške 5 000 € a transfer na rekonštrukciu kuchyne vo výške 10 000 €
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
111 260

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

111 191,68

99,9

Z rozpočtovaných finančných príjmov 111 260 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
111 191,68 €, čo je 99,9 % plnenie.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11 259,05 EUR
V roku 2018 bol prijatý dlhodobý úver SLSP vo výške 99 932,63 € na rekonštrukciu chodníkov
v obci, finančné operácie tvorí aj čerpanie kapitálových transferov z roka 2017 na kamerový
systém vo výške 10 000 € a čiastočne bol dočerpaný transfer z r. 2016 na riešenie havarijných
stavov ZŠ s MŠ /45 tis € / vo výške 1 259,05 € . Nevyčerpané prostriedky vo výške 753,93 € boli
vrátené do štátneho rozpočtu.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
62 489,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

62 489,16

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 62 489,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
52 484,80 € a zostatok z r.2017vo výške 10 004,36 €, čo spolu predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola s materskou školou, SNP 5
Školská jedáleň
Použitie zostatku z r.2017
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

8 381,52 €
44 103,28 €
10 004,36 €

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií neboli rozpočtované ani čerpané.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0
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V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 10 004,36 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Do roku 2019 zostalo 5 524,72 € / stravné + réžia /.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 617 721,55

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 609 632,56

99,5

Z rozpočtovaných 1 617 721,55 celkových výdavkov € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 609 632,56 €, čo predstavuje 99,5 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
661 989

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

654 271,25

98,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 661 989 € boli skutočné výdavky k 31.12.2018 v sume
654 271,25 €, čo predstavuje 98,8% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 214 952 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 209 918,55 €, čo je
97,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného úradu,
opatrovateľskej služby, zamestnancov Komunitného centra,
pracovníkov na základe
mimopracovného pomeru a odmeny poslancov OcZ a členov volebných komisií.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 69 951 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 69 655,92 €, čo
predstavuje 99,6 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 339 858 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 337 550,27 €, čo je
99,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, cestovné náhrady, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 27 885 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 813,96 €, čo
predstavuje 99,7 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9 343 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 332,55 €, čo
predstavuje 99,9 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
248 151

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

248 038,31

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 248 151 € bolo skutočne čerpané
v sume 248 038,31 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt výstavby futbalovej infraštruktúry - z rozpočtovaných 51 251 € bolo skutočne
vyčerpané k 31.12.2018 vo výške 51 250,82 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice - z rozpočtovaných 32 274 € bolo skutočne
vyčerpané k 31.12.2018 v sume 32 274,08 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia chodníkov v obci - z rozpočtovaných 126 000 € bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2018 v sume 125 932,87 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – bezbariérová škola + podlahy - z rozpočtovaných 12 231 € bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12 222,73 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia kamerového systému - z rozpočtovaných 19 135 € bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2018 v sume 19 134,41 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) Projektová dokumentácia k rozšíreniu ČOV a kanalizácii - z rozpočtovaných 5 860 € bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 856 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
g) Rekonštrukcia vodovodu Látkovce - z rozpočtovaných 1 400 € bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2018 v sume 1 367,40 €, čo predstavuje 97,7 % čerpanie.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
51 027

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

51 027,76

100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 51 027 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
51 027,76 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Finančné výdavky predstavuje splácanie istiny z prijatých úverov, v tom splátky DKUÚ vo
výške 20 000 €, ŠFRB vo výške 21 007,76 € , úver SZRB vo výške 10 020 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
656 554,55

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

656 295,24

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov školy 656 554,55 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 656 295,24 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Konečný stav bankového účtu ZŠ s MŠ
k 31.12.2018 je 77,29 € a ŠJ 182,02 €.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
Školská jedáleň

615 837,31 €
40 457,93 €

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 435 603,47
1 373 114,31
62 489,16
1 310 566,49
654 271,25
656 295,24
125 036,98
105 953,68
105 953,68
0
248 038,31

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

248 038,31
0

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-

142 084,63

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

17 047,65
21 429,48
38 477,13
111 191,68
51 027,76
60 163,92
1 652 748,83
1 609 632,56
43 116,27
21 429,48
21 686,79

Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

-

Schodok rozpočtu v sume 17 047,65 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 21 429,48 EUR
bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
- z rezervného fondu
0,00 EUR
- z finančných operácií
38 477,13 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 836,64 EUR, a to na :
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dopravné žiakov
577,33 EUR
konečný stav účtu ZŠ s MŠ
77,29 EUR
konečný stav účtu ŠJ
182,02 EUR
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 000 EUR, a to na :
- rekonštrukcia kuchyne OcÚ 10 000 EUR
- kamerový systém
5 000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z darov od sponzorov ZŠ s MŠ podľa ustanovenia § 22 ods. 1
zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 68,12 EUR, (RO)
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 5 524,72 EUR, (obec)
b)

Zostatok finančných operácií v sume 17 047,65 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 17 047,65 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 21 686,79 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
21 686,79 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
21 686,79 EUR.

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet na rok
2018 po
poslednej zmene

Skutočnosť

%
plnenia

Príjmy spolu

2 212 780 1 655 353,16

1 652 748,83

99,8

V tom:
bežné príjmy

1 442 708 1 438 139,16

1 435 603,47

99,8

kapitálové príjmy

619 072

105 954,00

105 953,68

100

príjmové finančné operácie

151 000

111 260,00

111 191,68

99,9

Výdavky spolu

2 212 780

1 617 721,55

1 609 632,56

99,5

V tom:
bežné výdavky

1 388 629

1 318 543,55

1 310 566,49

99,4
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kapitálové výdavky

773 431

248 151,00

248 038,31

100

výdavkové finančné operácie

50 720

51 027,00

51 027,76

100

37 631,61

43 116,27

x

119 595,61
142 197,00
60 233,00

125 036,98
- 142 084,63
60 163,92

Rozdiel príjmov spolu
a výdavkov spolu
(prebytok + / schodok-)
Bežný rozpočet (+, -)
Kapitálový rozpočet (+, -)
Finančné operácie (+, -)
Výsledok rozpočtového
hospodárenia po vylúčení
finančných operácií
(prebytok + / schodok-)

0

-

54 079
154 359
100 280
0

-

37 631,61

43 116,27

104,5
99,9
99,9
114,6

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky – tvorba z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2018
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu 2017
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
23 897,05
21 686,79
0,00

45 583,84

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, postupujúcich podľa Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ... a Interná
smernica o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu Obce Uhrovec.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
726,89
1 736,48

1 326,33

1 137,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

5 400 197,34

5 999 272,13

Neobežný majetok spolu

4 276 252,60

4 862 088,62

6 478,00

4 450,00

3 977 502,14

4 565 366,16

292 272,46

292 272,46

1 119 891,18

1 132 126,15

1 703,28

1 689,78

1 032 206,41

994 595,78

0,00

800,08

Krátkodobé pohľadávky

16 654,84

33 178,87

Finančné účty

69 326,65

101 861,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

4 053,56

5 057,36

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 400 197,34

5 999 272,13

Vlastné imanie

1 086 015,23

1 452 709,23

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 086 015,23

1 452,709,23

887 224,49

751 839,08

1 000,00

1 000,00

12 499,55

15 577,33

368 718,07

349 200,45

49 759,14

61 900,94

254 247,73

324 160,36

3 626 957,62

3 794 723,82

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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 /ŠFRB/
- fondom - SF
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

15 443,80
14 680,07
7 669,98
3 097,09
368 763,42
1 137,04
309,99
411 101,39

z toho
krátkodobé

z toho
dlhodobé

15 443,80
14 680,07
7 669,98
3 097,09
21 010,00
0,00
309,99
61 900,94

0,00
0,00
0,00
0,00
347 753,42
1 137,04
0,00
349 200,45

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

SZRB
Prima banka
SLSP

Účel

Refin.hypotéky
DKUÚ
Dlhodobý úver

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

150 000
248 954
99 932,63

10 020
20 000
0,00

1 593,39
2 826,88
0,00

124 950
99 277,73
99 932,63

Rok
splatnosti

2031
2023
2028
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Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu chodníkov v obci. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1 319 801,85
1 302 085,11
17 716,74
1 319 801,85
692 923,78
324 160,36

368 763,42

692 923,78
368 763,42
368 763,42

368 763,42
324 160,36

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

324 160,36

1 319 801,85

24,56 %

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
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ostatné
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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

1 319 801,85
1 302 085,11
17 716,74
1 319 801,85
473 217,84
62 800,00

38 313,78
17 019,89
728 450,34
728 450,34
60 360,31

30 020,00
21 007,76

4 682,03
4 650,52

60 360,31

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

60 360,31

728 450,34

8,29 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Obec v predchádzajúcich obdobiach evidovala tieto záväzky :
index
2016/2015

k 31.12.2015

k 31.12.2016

300 378,58

286 671,43

0,95

254 247,73

0,88

voči štátnym 431 060,66
fondom
(ŠFRB)
voči
4 085,63
dodávateľom
voči ŠR –
545,15
dopravné
voči
9 653,36
zamestnancom

410 547,68

0,95

389,771,18

0,94

21 051,10

5,15

3 950,31

0,19

945,45

1,73

486,57

0,51

9 705,54

1,00

10 652,57

1,09

voči bankám

k 31.12.2017

index
2017/2016
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voči
poisťovniam
a daňovému
úradu
ostatné
ostatné zúčt.
voči ŠR-kapit.
transfery

7 874,20

7 509,59

0,95

7 943,62

1,05

395,10
0,00

441,84
55 000,00

1,12
x

432,64
16 000,00

0,98
0,29

k 31.12.2017
voči bankám
254 247,73
voči štátnym 389 771,18
fondom
(ŠFRB,)
voči
3 950,31
dodávateľom
voči ŠR –
486,57
dopravné
voči
10 652,57
zamestnancom
voči
7 943,62
poisťovniam
a daňovému
úradu
ostatné
432,64
ostatné zúčt. 16 000,00
voči ŠR-kapit.
transfery

k 31.12.2018

index
2018/2017

324 160,36
368 763,42

1,27
0,95

15 443,80

3,91

577,33

1,19

14 680,07

1,38

10 767,07

1,35

0,00
15 000,00

0,00
0,94

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o úvere v SZRB vo výške 150 000 € , ktorou z dôvodu
zabezpečenia hospodárnosti využila možnosť refinancovania hypotekárneho úveru, uzatvoreného
v roku 2004 v Prima Banke, a. s. s výhodným úrokom 1,2 % namiesto pôvodných 5,7 %.
Mesačné splátky istiny sú vo výške 835 € a je uzatvorený na dobu 15 rokov. K 31.12.2018 bola
nesplatená časť vo výške 124 950 €. Ďalej má obec nesplatený DKUÚ – Dexia komunál
univerzál úver vo výške 99 277,73 €, ktorý bol zriadený na úhradu spoluúčasti obce pri
investičných projektoch. Úver zo Slovenskej sporiteľne bol prijatý v r.2018 na dobu 10 rokov na
rekonštrukciu chodníkov v obci, mesačné splátky istiny budú od r. 2019 vo výške 834 €. Úver
ŠFRB na výstavbu nájomných bytových domov, prijatý v roku 2004, spláca obec priebežne
v mesačných splátkach cca 1720 €, k 31.12.2018 bola výška nesplatenej istiny 368 763,42 €.
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Poskytov
ateľ
úveru
ŠFRB
Prima
banka
SLSP
SZRB

Účel
Výstavba
NBD
DKUÚ –
spoluúčasť
obce
Rekonštr.
chodníkov
Refinancov.
úveru Prima

Výška
prijatého
úveru
646 153

Výška
úroku

Zabezp.
úveru

Zostatok
k 31.12.
2017
389 771,18

Zostatok
k 31.12.
2018
368 763,42

Splatnosť

DLHM

Zostatok
k 31.12.
2016
410 547,68

1,2 %

248 954

3,1 %

zmenka

139 277,73

119 277,73

99 277,73

r. 2023

99 932,63

0,58

-

0,00

99 932,63

r. 2028

150 000

1,2

zmenka

134 970,00

124 950,00

r. 2031

0,00
144 990,00

r. 2034

Prehľad o ukazovateľoch dlhu obce U H R O V E C za roky 2015– 2016
Ukazovateľ
Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov v eur
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur
/ skut. bežné príjmy za rok 2015 s vylúčením dotácií ..../
Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v %:
a) § 17 ods. 6 písm. a)
b) § 17 ods. 6 písm. b)
/ §17,ods. 6 písm. b s platnosťou od 1.1.2017 /
Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlh obce na 1 obyvateľa v eur

Skutočnosť
31.12.2015
31.12.2016
300 378,58
286 671,43

Index
2016/2015
0,95

95 539,42

157 995,44

1,65

1 093 163,50

1 297 167,99
/ 806 650,46 /

x

27,48
8,74

x
x

731 439,24
1544

22,10
12,18
19,83
697 219,11
1535

0,95
0,99

473,73

454,21

0,96

Prehľad o ukazovateľoch dlhu obce U H R O V E C za roky 2016 – 2017
Ukazovateľ
Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úhrady výnosov v eur
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur
- / bežné príjmy s vylúčením dotácií /
- / bežné príjmy s vylúčením dotácií
a prenesených kompetencií /
Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v %:
a) § 17 ods. 6 písm. a)
b) § 17 ods. 6 písm. b)
Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlh obce na 1 obyvateľa v eur

Skutočnosť
31.12.2016
31.12.2017
286 671,43
254 247,73
157 995,44

Index
2017/2016
0,88

42 174,38

0,27

650 887,59

x

39,06

x

6,48
644 018,91
1541
417,92

x
0,92
1,00
0,92

1 297 167,99
/806 650,46/

22,10
12,18
19,83
697 219,11
1535
454,21
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Miestne kultúrne stredisko:
Celkové náklady
9 004,75 €
Celkové výnosy
8 746,40 €
Hospodársky výsledok - zisk
- 258,35 €

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. 1/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavkyrozhodcovská činnosť
Kolkársky klub – bežné výdavky-prenájom
kolkárne v Bánovciach n. B.
Cirkevný zbor ECAV, Uhrovec – bežné
výdavky
Rímsko-katolícka cirkev, Uhrovec – bežné
výdavky
Nezisková organizácia Ľ. Štúra, Uhrovec –
bežné výdavky
Združenie obcí „Uhrovská dolina“

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 708,77

4 708,77

-

1 500,00

1 500,00

-

1 000,00

1 000,00

-

1 000,00

1 000,00

-

3 670,00

3 670,00

-

800,00

800,00

-

- vrátené -4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2018 nepodnikala a nedosiahla z podnikania žiadne príjmy.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
ZŠ s MŠ
– originálne kompetencie
- vrátené
výnosy+RZZP
- vrátené stravné +
réžia
/ zostatok bank. účtu
k 31.12.2018 /

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

104 610
+ 56,45
17 294,42

104 484,43

182,02

17 294,42

0,00

37 448,24

31 846,23

x

x

5 524,72 €
+ zostatok
BÚ ŠJ 77,29 €
182,02 ZŠ s MŠ

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ
– prenesené kompetencie
vrátane zostatku doprav.
z roku 2017 / 486,57 € /
+ HN, školské pomôcky
+ preplatok z RZZP

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

491 131,27

490 553,94

577,33

15,00
1 380,64

15,00
1 380,64

zostatok dopravné
2018
0,00
0,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

5 360,00

5 360,00

0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

1 000,00

1 000,00

0

Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestne kultúrne stredisko

2 420,42

1 926,59

493,83

- prostriedky vlastné

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-

Rozdiel
(stĺp.3 stĺp.4 )
-5-

OÚ Trenčín

Vojnové hroby

427,65

427,65

0,00

OÚ Bánovce n.B.

Voľby

652,81

652,81

0,00

Ministerstvo
vnútra SR

ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie
- v tom dopravné z r.2017
486,57 €
Stravné v hmotnej núdzi, školské
pomôcky
Matrika, REGOB

491 674,29

491 096,96

15,00

15,00

3 780,28

3 780,28

0,00

1 741,33

1 741,33

0,00

143,48

143,48

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
dopravy SR
OÚ Trenčín
Dobrovoľná PO
SR

Stavebný úrad
Životné prostredie
Nákup MTZ pre dobrovoľných
hasičov

577,33
dopravné
r.2018
0,00
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MPSVaR SR
NP KIKU
MK SR
ÚPSVaR
Bežné dotácie
spolu :
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
financií SR
Ministerstvo
vnútra SR
Úrad vlády SR

22 688,16

22 688,16

0,00

45 000,00
1 946,04

45 000,00
1 946,04

0,00
0,00

571 069,04

570 491,71

577,33

10 000,00

10 000,00

0,00

15 000,00
/ v r.2018 len
5 tis € /
10 000,00

10 000,00

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

29 023,68

29 023,68

5 000,00
/prenos
do r2019/
10 000,00
/prenos
do r2019/
0,00

Rek. chodníkov v obci

20 000,00

20 000,00

0,00

84 023,68

69 023,68

15 000,00

Činnosť komunitného centra
Oprava strechy kaštieľa
Uchádzači o zamestnanie - ESF

Rekonštrukcia v ZŠ s MŠ
Prevencia kriminality
/ použitie 10 tis. z roku 2017 /
Rekonštrukcia kuchyne OcÚ

SPOLU
transfery :

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Bánovce nad Bebr.
75,00
75,00
0
Mesto Topoľčany
0,00
0,00
0
Obec poskytovala v roku 2018 finančné prostriedky na činnosť CVČ na žiakov s trvalým
pobytom v obci, ktorí tieto CVČ navštevujú.

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Partizánske
Mesto Bánovce nad Bebr.
Obec Žitná-Radiša

1 000,00
700,00
1 260,00

1 000,00
700,00
1 260,00

0,00
0,00
0,00

23

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

TSK
0,00
0,00
Obec v roku 2018 neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.

VÚC
Trenčiansky sam.kraj
Trenč.osvetové stredisko

Rozdiel
0,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

10 745,50

10 745,50

0,00

.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle uzn. OcZ č. 108/2016 zo dňa 15.12.2016 zostavuje a predkladá rozpočet
bez programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 21 686,79 EUR.
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