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Záverečný účet 2018

Úvod
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách) po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do Záverečného účtu obce.
Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho
rozpočtu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám,
iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC,
a v neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri
overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie obce podľa
schváleného rozpočtu, jeho súlad so Zákonom o rozpočtových pravidlách,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce.
Návrh Záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie Záverečného účtu
obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo, ako aj iná evidencia vedená mimo
účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné
a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka
vplývali rôzne skutočnosti.
Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj
pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 – v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce.
Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce.
OBSAH:
1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018
8. Údaje o hospodárení organizácií obce
9. Údaje o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
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1. Rozpočet Obce Jastrabá 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 s vnútorným členením na bežný a kapitálový rozpočet a rozpočet
finančných operácií bol schválený uznesením zo zasadnutia OZ č. 78/2017 a) dňa 13. 12. 2017.
Rozpočet obce bol schválený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
V rozpočtovom roku 2018 boli vykonané štyri rozpočtové opatrenia:
1. dňa 29. 03. 2018, bez uznesenia OZ – úprava normatívnych FP na základe oznámenia OÚ BB,
rozpočtové opatrenie č. 1 starostu obce
2. dňa 14. 06. 2018, uznesením OZ č. 24/2018,
3. dňa 17. 10. 2018, uznesením OZ č. 62/2018,
4. dňa 10. 12. 2018, uznesením OZ č. 81/2018
tak, že sa vychádzalo zo sledovania priebežného plnenia rozpočtu.
Jednotlivé rozpočtové opatrenia sa týkali napríklad úprav rozpočtu obce pri
zapájaní finančných prostriedkov z minulého roku, presunov prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, zvyšovania príjmovej časti rozpočtu, a s tým súvisiacimi
výdavkami rozpočtu obce.
Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 nebol programový rozpočet. OZ rozhodlo o neuplatňovaní
programového rozpočtu uznesením č. 11/2015.
OZ takto rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde obecné
zastupiteľstvo s počtom obyvateľov do 2000 môže rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce –
programového rozpočtu.

Rozpočet obce k 31. 12. 2018 v celých €

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
Rozpočtové
hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
561.879,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
996.073,00

525.879,00
0
5.000,00

686.371,00
99.822,00
163.236,00

31.000,00

46.644,00

480.265,00

931.139,00

144.708,00
5.000,00
0

173.440,00
171.221,00
93.675,00

330.557,00

492.803,00

+81.614,00

+64.934,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
949 429,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

969 569,06

102,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 949 429 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 969 569,06
Eur, čo predstavuje 102,12 % plnenie.
2.1.

Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
686 371,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

708 629,96

103,24

Príjmy upraveného bežného rozpočtu rozpočtované sumou 686 371 EUR ku koncu sledovaného
obdobia plnila obec na 708 629,96 EUR, čo predstavuje 103,24 %.
Z hľadiska štruktúry príjmov hlavným zdrojom príjmov sú príjmy daňové.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
281 870,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

285 187,01

102,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (tzv. podielové dane)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 257 115 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2018
poukázané prostriedky v sume 259 963,22 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,11 %.
Daň z nehnuteľností
t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je obec. Prehľad rozpočtu a plnenia rozpočtu
dane z nehnuteľností je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Upravený Skutočnosť % plnenia
Daň z nehnuteľností rozpočet
rozpočtu
Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov

11300
2620
84

12540,47
2454,34
85,73

110,98
93,68
102,06

K 31. 12. 2018 predstavuje suma daňových pohľadávok (daň z nehnuteľností) 954,22 EUR.
Ostatné daňové príjmy predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona
o miestnych poplatkoch, ako aj platného Všeobecne záväzného nariadenia obce:
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Dane za tovary
a služby
Za psa
Za nevýherné hracie prístr.
Za užívanie verejného priestranstva
Za komunálny odpad
Z úhrad za dobývací priestor

Upravený Skutočnosť % plnenia
rozpočet
rozpočtu
520
0
280
9420
531

490
0
196
8926,15
531,10

94,23
0
70
94,76
100,02

Obec eviduje nedaňové pohľadávky (za komunálny odpad) vo výške 797,18 Eur.

Nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
23 060

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

28 404,74

123,18

Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov bola 23060,00 EUR, plnenie k 31. 12. 2018 bolo 28404,74
Eur, čo predstavuje plnenie na 123,18 %.
Nedaňové príjmy tvoria:
a) príjmy z vlastníctva majetku obce, t.j. prenájom všetkého druhu,
b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. predovšetkým správne poplatky,
cintorínske poplatky, príjmy zo separovaného zberu,
c) pokuty, penále a iné sankcie,
d) príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb – jedná sa predovšetkým o poplatky za služby ako je
vyhlasovanie v miestnom rozhlase, kopírovacie služby, za spotrebu vody a iné,

Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov
Ostatné poplatky, správne poplatky
Za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za stravné
Za znečisťovanie ovzdušia

Upravený Skutočnosť % plnenia
rozpočet
rozpočtu
2250
4369
900
250
13791
1500
0

2248,92
4952,42
1697,45
252
17860,43
1383,52
10

99,95
113,35
188,61
100,80
129,51
92,23
0

Iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

1 294,87

0

Rozpočtovaná suma iných nedaňových príjmov bola 10,00 EUR, plnenie k 31. 12. 2018 bolo 38,03 Eur,
čo predstavuje plnenie na 380,30 %.
Medzi iné nedaňové príjmy patria úroky z vkladov, dobropisy – preplatky elektrickej energie, vratky na
zdravotnom poistnom. Vratky – preplatky zo zdravotných poisťovní za rok 2017 boli vo výške 1256,84
Eur a neboli rozpočtované.
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Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
381 431

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

391 293,28

102,59

Z rozpočtovaných grantov a transferov 381 431,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume
391 293,28 Eur, čo predstavuje 102,59 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
školstva

376816,00
-0,20 (vratka
učeb.)
750,35
-10,53 (vratka)

ÚPSVaR Banská Štiavnica
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad ZH
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad ZH
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Ministerstvo dopravy, výstavby
a region.rozv.SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Úrad vlády SR, Bratislava

Účel

Transfer na školstvo
Dotácia na stravu – deti v hmotnej
núdzi

83,00

Dotácia na školské potreby

526,86
-57,11 (vratka)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

51,73

Dotácia na životné prostredie

22,80

Dotácia – register adries

9265,05

Refundácia miezd UoZ

601,62
23,41

Dotácia - stavebného poriadok, úsek
dopravy

178,86

Dotácia - REGOB

473,60

Rodinné prídavky

2500,00
-359,28
(nevyčerpané FP)

Dotácia na podporu rozvoja športu
(nákup športovej výbavy pre ŠK)

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2 Kapitálové príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
99 822

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

99 821,76

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 99 822,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume
99 821,76 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjmy z predaja pozemkov a kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 8 014,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 8 014,00 Eur, čo predstavuje
100 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 91 808,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 91 807,76 Eur, čo
predstavuje 100 % plnenie .

Poskytovateľ dotácie
PPA Bratislava

Suma v EUR

Účel
Rekonštrukcia miestnej a účelovej
cesty Jastrabá

91 807,76

2.3 Príjmové finančné operácie obce:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
163 236

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

161 117,34

98,70

Z rozpočtovaných finančných príjmov 163 236,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume
161 117,34 Eur, čo predstavuje 98,70 % plnenie.
Na základe schváleného rozpočtu bolo realizované použitie rezervného fondu vo výške 13 309,58 Eur.
V roku 2018 boli prijaté dva úvery z Prima banky.
Prvý úver bol prijatý v sume 91 807,76 Eur, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2018,
uznesením č. 12a/2018 a bol použitý na predfinancovanie NFP z PPA na „Rekonštrukciu miestnej
a účelovej cesty Jastrabá. Úver bol dňa 09.10.2018 ukončený, splatený.
Druhý úver bol prijatý v sume 56 000,00 Eur, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2018,
uznesením č. 12c/2018 a bol použitý na financovanie plynofikácie ZŠ s MŠ Jastrabá. Úver má dobu
splatnosti 10 rokov a platí sa rovnomernými mesačnými splátkami vo výške 467,00 Eur.

2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Jastrabá:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
46 644

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

46643,88

100

Z bežných príjmov 26 824,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 26 824,40 Eur, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0
Finančné príjmové operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

0

0

Iné rozpočtové organizácie obec nemá.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
438 336,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

482 621,23

110,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 438 336,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume
482 621,23 Eur, čo predstavuje 110,10 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky obce:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
173 440,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

221 682,13

127,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 173 440,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume
221 682,13 Eur, čo predstavuje 127,81 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtovaných položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 44 898,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 64 361,56 Eur, čo je
143,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 19 114,20 Eur, čo je
149,33 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 100 492,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 118 454,65 Eur, čo je
117,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých budov obce, energie, materiál, náradie, palivá,
cestovné náhrady, rutinná a štandardná údržba, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery, členské do inštitúcií
Z rozpočtovaných 9 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 9021,56 Eur, čo je 94,96
% čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 485,01 Eur, čo je 161,67 %
čerpanie.

3.2 Kapitálové výdavky obce:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
171 221,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

167 263,34

97,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 171 221,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume
167 263,34 Eur, čo predstavuje 97,69 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projektová dokumentácia – prístupová komunikácia IBV - zmena
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume
50,00 Eur, čo predstavuje 0 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98 614,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 98 613,46 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Elektrocentrála
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 799,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 799,00 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Projektové dokumentácie
(prepracovanie projektu Tržnica Jastrabá, protipožiarny bezpečnostný projekt – vodovod
IBV, vodovodná prípojka IBV)
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 870,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 870,00 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Vodovod IBV
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume
993,61 Eur, čo predstavuje 0 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia šatní na ihrisku
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 041,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 3040,95 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) Ústredňa MR – VM Florian
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 339,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 2 338,80 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) Projektová dokumentácia – plynofikácia ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 010,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 2010,00 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) Plynofikácia ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 58 548,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018
v sume 58 547,52 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3.3 Výdavkové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
93 675,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

93 675,76

100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 93 675,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume
93 675,76 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových operácií 93 675,00 Eur na splátku úveru a na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie 93 675,76 Eur, čo predstavuje 100 %.
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3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Jastrabá
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
492 803,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

492 767,51

99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 492 803,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume
492 767,51 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0
Finančné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31. 12. 2018

% plnenia

0

0

Iné rozpočtové organizácie obec nemá.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR
Bežné príjmy spolu
Z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

752 823,78
706 179,90
46 643,88
711 981,54
219 214,03
492 767,51
+40 842,24

Kapitálové príjmy spolu
Z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

99 821,76
99 821,76
0
167 263,34
167 263,34
0
-67 441,58

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-26 599,34
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Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 740,36
-27 339,70

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

161 117,34
93 675,76
+ 67 441,58

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1 013 762,80
972 920,64
+ 40 842,24
-740,36
+40 101,88

Hospodárenie obce za rok 2018
Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 40 842,24 Eur a schodok kapitálového rozpočtu vo
výške – 67 441,58 Eur. Výsledok hospodárenia je schodok - 27 339,70 Eur.
Schodok rozpočtu v sume -27 339,70 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, bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, úverových
zdrojov a z prebytku bežného rozpočtu.
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 peňažných 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 bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v sume:
740,36 Eur, a to na:
- dopravné žiakov
271,08 Eur
- nevyčerpaná dotácia – Úrad vlády SR
359,28 Eur,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Prebytok 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 + 67 441,58 Eur, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 740,36 Eur navrhujeme
použiť na:
- na krytie schodku rozpočtu vo výške 27 339,70 Eur,
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 40 101,88 Eur.
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 je prebytok 40 101,88 Eur.
Z takto upraveného celkového výsledku rozpočtového hospodárenia obce za 2018, po usporiadaní
zostatku finančných operácií, navrhujeme vytvoriť rezervný fond obce vo výške 40 101,88 Eur.
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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. Tvorí sa vo
výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prírastok v roku 2018 z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok bol vo výške 17 068,67 Eur.
Použitie v roku 2018 bolo vo výške 13 309,58 Eur.
Výdavky realizované z RF v roku 2018:
- rekonštrukcia miestnej cesty Jastrabá – 6805,70 Eur,
- elektrocentrála – 347,37 Eur,
- plynofikácia ZŠ s MŠ Jastrabá – 2547,52 Eur,
- rekonštrukcia šatne ŠK – ihrisko pod Skalou – 3 040,95 Eur,
- splátky úveru – 568,04 Eur.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2018.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- iné
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1 053,06
730,69
348,12
246,56
1189,07

5. 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

748 664,17

923 520,14

Neobežný majetok spolu

685 740,42

829 390,67

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

582 516,42

726 166,67

Dlhodobý finančný majetok

103 224,00

103 224,00

61 462,28

92 617,52

1 468,20

1 544,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

56,45

67,56

0

0

2 815,02

4 130,91

57 122,61

86 874,99

0

0

0

0

1461,47

1 511,95

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

748 664,17

923 520,14

Vlastné imanie

585 763,15

602 187,28

2 447,26

2 447,26

0

0

583 315,89

599 740,02

10 198,46

80 281,45

Rezervy

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

173,24

740,36

Dlhodobé záväzky

1 053,06

1 189,07

Krátkodobé záväzky

8 472,16

23 720,02

0

54 132,00

152 702,56

241 051,41

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

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 voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- iné záväzky
- poisťovniam

1677,71 Eur
2984,54 Eur
116,39 Eur
5776,01 Eur
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- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- rezervy
- záväzky zo SF

3165,37 Eur
0 Eur
0 Eur
500,00 Eur
1189,07 Eur

Stav úverov k 31. 12. 2018
Dňa 05.06.2018 prijala obec krátkodobý úver – municipálny úver – Eurofondy na predfinancovanie NFP
na projekt „Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá (nová ulica)“ v celkovej výške 91.807,76
Eur. Dňa 03.10.2018 bol prijatý NFP od PPA vo výške 91.807,76 Eur a dňa 09.10.2018 bol prijatý
krátkodobý úver splatený. Nesplatená menovitá hodnota úveru k 31.12.2018 je 0.
Dňa 15.8.2018 prijala obec prvú časť dlhodobého bankového úveru vo výške 29.273,76 Eur a dňa
29.11.2018 druhú časť dlhodobého bankového úveru vo výške 26.726,24 Eur, t.j. celková výška
dlhodobého bankového úveru predstavuje sumu 56.000,- Eur. Úver bol použitý na financovanie
investičného projektu „Plynofikácia ZŠ s MŠ Jastrabá“. Nesplatená menovitá hodnota dlhodobého
bankového úveru k 31.12.2018 predstavuje sumu 54.132,- Eur.
Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavala pravidlá používania návratných zdrojov
financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri prijatí úveru suma
dlhu obce neprekročila 60% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25% zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Poskytovateľ úveru je Prima banka Slovensko.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie 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 ....

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-1Futbalový klub Jastrabá - bežné výdavky na
športovú činnosť

3 000,- EUR

3 000,- EUR

0

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jastrabá bežné výdavky na opravu kostola

2 500,- EUR

2 500,- EUR

0

-4-

14

Záverečný účet 2018

Obec Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica
IČO: 00320714

K 31.12.2018 boli obe dotácie vyúčtované.

10. Podnikateľská činnosť
Obec má zriadenú podnikateľskú činnosť na Poštu Partner v rámci ktorej sú poskytované poštové služby
verejnosti.
Činnosť pošty vykonáva prevádzkovateľ na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou, a.s.,
Banská Bystrica.
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 2015/008783-2, č. živnostenského registra
680-14056. Predmetom podnikania je: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy – účtovná trieda 6
Celkové náklady – účtovná trieda 5
Hospodársky výsledok pred zdanením

2460,83 EUR
2459,87 EUR
0,96 EUR

Príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 vysporiadanie voči rozpočtovej organizácii – ZŠ s MŠ Jastrabá
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v roku 2018

Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Jastrabá

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
- vrátenie

110 107,30 EUR

110 107,30 EUR

0
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b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1Okresný úrad
Banská Bystrica,
odbor školstva

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Školstvo – bežné výdavky

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-50,20

376 816,00

376 815,80

učebnice
(vrátené)

ÚPSVaR Banská
Štiavnica

Dotácia na stravu – deti
v hmotnej núdzi – bežné
výdavky

750,35

ÚPSVaR Banská
Štiavnica

Dotácia na školské potreby –
bežné výdavky

83,00

Ministerstvo vnútra
SR, Okresný úrad
ZH

Voľby do orgánov samosprávy
obcí – odmeny člnom komisie,
stravné, prevádz.náklady –
bežné výdavky

526,86

Ministerstvo vnútra
SR

Dotácia na životné prostredie –
bežné výdavky

51,73

Ministerstvo vnútra
SR, OÚ ZH

Dotácia – register adries –
bežné výdavky

22,80

ÚPSVaR Banská
Štiavnica

Refundácia miezd a odvodov –
pracovníci obce – z UoZ

Ministerstvo
dopravy, výstavby
a reg.rozv.SR

Dotácia – stavebný poriadok
a na úsek dopravy – bežné
výdavky

625,03

625,03

Ministerstvo vnútra
SR

Dotácia REGOB – evidencia
obyvateľov – bežné výdavky

178,86

,
178,86

ÚPSVaR Banská
Štiavnica

Rodinné prídavky

473,60

Úrad vlády SR

Dotácia na podporu rozvoja
športu (nákup športovej výbavy
pre ŠK)

10,53
739,82

83,00

469,75

(vrátené)

0

57,11
(vrátené)

9 265,05

2 500,00

51,73

22,80

9 265,05

473,60

2 140,72

0

0

0

0

0

0

359,28
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PPA Bratislava

Rekonštrukcia miestnej
a účelovej – kapitálové
výdavky

SPOLU

c)

91 807,76

91 807,76

483 101,04

482 673,92

0

427,12

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC.
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NÁVRH NA UZNESENIE

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce:

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej
1. Schvaľuje:
a) Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce
bez výhrad
b) prebytok rozpočtu 40 101,88 Eur
použiť na tvorbu rezervného fondu

2. Berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018,
b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Jastrabá za rok 2018 (po vykonaní auditu)
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