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Záverečný účet obce za rok 2019 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2018  uznesením č. 2/2018. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 08. 08. 2019 uznesením č. 5/2019  

- druhá zmena schválená dňa 12. 12. 2019  uznesením č. 6/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 309395,00 122702,00 

z toho :   

Bežné príjmy 168150,00 101422,00 

Kapitálové príjmy 0,00 8100,00 

Finančné príjmy 141245,00 13180,00 

Výdavky celkom 309348,00 118668,00 

z toho :   

Bežné výdavky 81579,00 93312,00 

Kapitálové výdavky 222549,00 25356,00 

Finančné výdavky 5220,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 47,00 4034,00 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

122702,00 116839,71 95,22 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 122702,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

116839,71 EUR, čo predstavuje 95,22 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

101422,00 100839,71 99,42 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 101422,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

100839,71 EUR, čo predstavuje 99,43 % plnenie.  

a) daňové príjmy  



 4 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

75583,00 75087,75 99,34 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 47000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 48154,73 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,46 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 27100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25520,02 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 94,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22474,13 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3045,89 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25173,09 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 346,93 

EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1970,16 EUR. 

 

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 183,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 183,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,00 %. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 1300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1230,00 EUR, čo 

predstavuje 94,62 % plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

22314,00 22715,69 101,80 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1854,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1484,22 EUR, čo je 

80,06 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3,41 EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1480,81 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 20460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21231,47 EUR, čo 

je 103,77 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

755,00 754,73 99,96 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 755,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 754,73 

EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z 

dobropisov a z vratiek. 

 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2770,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2281,54 

EUR, čo predstavuje 82,37 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

GREP SLOVAKIA, spol. s. r. o. 264,99 Grant Slovseff IV. jednorázový 

príspevok 

Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR  

8,68 Prenesený výkon ŠS na 

vykonávanie špeciálneho úradu 

pre miestne komunikácie a 

účelové komunikácie 

Okresný úrad Nitra, odbor 

starostlivosti o ŽP 

18,79 Prenesený výkon ŠS na úseku 

starostlivosti o ŽP 

Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR 

262,51 Prenesený výkon ŠS na úseku 

stavebného poriadku 

Okresný úrad Levice, odbor krízového 

riadenia 

71,74 

 

Odmena skladníkovi CO 

Ministerstvo vnútra SR 949,16 Voľby prezidenta SR I. a II. kolo 

Ministerstvo vnútra SR 618,14 Voľby do EP I. a II. kolo 

Okresný úrad Levice, organizačný 

odbor 

87,53 Hlásenie pobytu občanov, regob, 

register adries 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

8100,00 8100,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 8100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

8100,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 8100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8100,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR 8100,00 Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení v budove kultúrneho 

domu 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

13180,00 7900,00 59,94 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 13180,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 7900,00 EUR, čo predstavuje 59,94 % plnenie. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2019 zo dňa 21.3.2019 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 13180,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7900,00 EUR. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

118668,00 107939,77 90,96 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 118668,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 107939,77 EUR, čo predstavuje 90,96 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

93312,00 88142,39 94,46 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 93312,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 88142,39 EUR, čo predstavuje 94,46 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 31386,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

31327,72 EUR, čo je 99,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ 

,odmeny poslancom OZ a členom volebných komisií. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 10360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

10303,41 EUR, čo je 99,45 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 50133,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

64876,83 EUR, čo je 85,94 % čerpanie. 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. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1433,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1431,81 

EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

25356,00 19797,38 78,08 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25356,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 19797,38 EUR, čo predstavuje 78,08 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1066,00 EUR, 

čo predstavuje 106,60 % čerpanie.  

b) ÚPN obce Jabloňovce – 1. etapa: Prieskumy a rozbory a 2. etapa: Zadanie 

Z rozpočtovaných 5280,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie. 

c) Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 

v obci Jabloňovce“ a podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu 

Z rozpočtovaných 6700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6458,80 EUR, 

čo predstavuje 96,40 % čerpanie.  

d) Projektová dokumentácia „Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce“ 

Z rozpočtovaných 2500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2500,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

e) Projektová dokumentácia „Altánok a oplotenie“ a prílohy k podanej žiadosti o NFP 

z PPA zastúpenou MAS Tekov-Hont 

Z rozpočtovaných 276,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 275,90 EUR, čo 

predstavuje 99,96 % čerpanie. 

f) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu 

Z rozpočtovaných 9600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9496,68 EUR, čo 

predstavuje 98,92 % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 100839,71 

z toho : bežné príjmy obce  100839,71 

Bežné výdavky spolu 88142,39 

z toho : bežné výdavky  obce  88142,39 

Bežný rozpočet 12697,32 

Kapitálové  príjmy spolu 8100,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  8100,00 

Kapitálové  výdavky spolu 19797,38 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  19797,38 

Kapitálový rozpočet  -11697,38 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 999,94 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -846,68 

Príjmové finančné operácie  7900,00 
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Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 7900,00 
PRÍJMY SPOLU   116839,71 

VÝDAVKY SPOLU 107939,77 

Hospodárenie obce  8899,94 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 8899,94 

  

Prebytok rozpočtu v sume 8899,94 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 8899,94 EUR  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 64630,13 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

8899,94      

Úbytky   - použitie rezervného fondu   7900,00       

KZ k 31.12.2019 65630,07 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 1653,12   

Prírastky - povinný prídel -1 %                    321,75   

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - príspevok na stravovanie                     25,16       

KZ k 31.12.2019 1949,71 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 729835,12 744868,61 

Neobežný majetok spolu 652945,14 665440,92 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 350,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 618210,30 631056,08 
Dlhodobý finančný majetok 34384,84 34384,84 

Obežný majetok spolu 76801,58 79401,29 
z toho :   
Zásoby 1524,48 1571,64 



 9 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  2536,22 3209,86 
Finančné účty  72740,88 74619,79 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  88,40 26,40 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 729835,12 744868,61 

Vlastné imanie  630098,70 632271,99 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  630098,70 632271,99 

Záväzky 8185,98 7591,69 
z toho :   
Rezervy  1661,86 700,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 1653,12 1949,71 
Krátkodobé záväzky 4871,00 4941,98 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 91550,44 105004,93 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1315,45 1315,45  

- zamestnancom 2062,53 2062,53  

- poisťovniam  1289,76 1289,76  

- daňovému úradu 274,24 274,24  

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00  

- bankám 0,00 0,00  

- štátnym fondom 0,00 0,00  

- ostatné záväzky 0,00 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.2019 4941,98 4941,98  

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) rozpočtom iných obcí 

 

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. 
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a) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Obec Bátovce 200,00 200,00 0,00 

Mesto Levice 50,00 50,00 0,00 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 8899,94 EUR. 

 


