Záverečný účet Obce
Zlaté Klasy
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018

Predkladá :
Spracoval: Erika Csibová
V Zlatých Klasoch dňa 5.3.2019
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 6.3.2019
Záverečný účet prerokovaný OZ dňa 28.3.2019, uznesením č. Pl-02/2019-VI.C

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1.

Rozpočet obce na rok 2018

2.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

3.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

4.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

5.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

6.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

7.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4
zákona č.583/2004 Z.z.

8.

Podnikateľská činnosť

9.

Hodnotenie plnenia programov obce

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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.1.2018 uznesením
č.Pl-01/2018-VIII.C
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 22.3.2018 uznesením č. Pl-03/2018-VII.C
- druhá zmena schválená dňa 18.7.2018 uznesením č. Pl-05/2018-VII.C
- tretia zmena schválená dňa 3.10.2018 uznesením č. Pl-06/2018-VII.C
- štvrtá zmena schválená dňa 26.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 starostom obce
Rozpočet obce je prílohou č. l záverečného účtu.

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
3148372,36
3137943,56
10428,80
2905710,80
1519962,73
1385748,07
+242661,56
94226,56
94226,56
0

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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

436482,33
436482,33
0
-342255,77
-99594,21
72214,66
-171808,87
318734,31
15337,11
303397,20
3561333,23
3357530,24
203802,99
72214,66
131588,33

Schodok rozpočtu v sume 99 594,21 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 171 808,87 EUR bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
- z rezervného fondu a finančných operácií
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 72 214,66 EUR:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 185,51 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 18 996,07 EUR
- rodinné prídavky v sume 189,44 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 28 417,22 EUR, a to na :
- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 28 417,22 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 5 189,72 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 16 704,34 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 2717,87 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 303 397,20 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 171 808,87 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 131 588,33 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
131 588,33 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
131 588,33 EUR.

3. Tvorba a použitie prostriedkov 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 - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Rekonštrukcia ciest
Rekonštrukcia dvora KD I.
Rekonštrukcia bytoviek
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ I.
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
431207,26
74154,54

143521,34
82701,84
71514,90
3966,30
203657,42

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - závodné stravovanie
Úbytky - dopravné
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2032,55
7026,40
5934,50
3124,45

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZZ k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

5935572,13

5988860,38

Neobežný majetok spolu

4811009,80

4992901,77

12035,62

11031,62

Dlhodobý hmotný majetok

4145728,60

4328624,57

Dlhodobý finančný majetok

653245,58

653245,58

1123941,28

994989,05

4986,46

1857,55

344626,86

323066,31

0

0

Krátkodobé pohľadávky

240700,39

262554,49

Finančné účty

533627,57

407510,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

621,05

969,56

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZZ k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5935572,13

5988860,38

Vlastné imanie

4913163,04

4944241,61

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

4913163,04

4944241,61

426185,48

482448,87

1400,00

2500,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

2037,62

42189,27

325197,55

311332,98

97550,31

126426,62

0

0

596223,61

562169,90

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
-

voči ŠFRB
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu

297269,53 EUR
14801,71 EUR
43404,15 EUR
31638,39 EUR

7. 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 právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
EUR

Box klub
Kolkársky Klub Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy-muži a dorast
FK Zlaté Klasy-mládež
FC ROMA-mládež
Slovenský Červený kríž
Tanečná skupina MINI-TINI
Rímskokatolícka cirkev
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie.

2000,00
8170,00
23000,00
5500,00
5500,00
992,09
1000,00
5000,00

8. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 210-29169. Predmetom podnikania je:
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických.
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
8109,47 EUR
Celkové výnosy
8651,95 EUR
Hospodársky výsledok – zisk
+ 542,48 EUR
Podnikateľská činnosť bola dňom 30.3.2018 podľa §18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
zrušená.

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.2 Záverečného účtu.

Vypracovala: Erika Csibová

Predkladá: Marek Rigó
starosta obce

V Zlatých Klasoch, dňa 5.3.2019

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
131 588,33 EUR a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 542,48 EUR na tvorbu rezervného
fondu obce.

