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Predkladateľ:  Ing. János BÓB -  starosta obce Zemné 

Spracoval(i):  z pracovných materiálov  zamestnancov referátu ekonomiky 

  Eva Adamovicsová  

                       Ing. Mária Bóbová 

  Mgr. Viktória Nagyová  

   

 

 

V Zemnom, dňa 30. 04. 2018 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  03. 05. 2018 

Zvesený ...................... 05. 2018  

Záverečný účet prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Zemnom 

dňa:  18. 05 2017    

schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné 

dňa 18. 05. 2018, uznesením č. ......../18052018-Z 
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Uznesenie č. ...../180518-Z 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

  berie na vedomie 

a)  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2017 

 b)  stanovisko hlavného  kontrolóra  k záverečnému účtu obce Zemné za rok 2017 

 

Uznesenie č. ..../180518-Z 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

  schvaľuje 

a) Záverečný účet Obce Zemné  a celoročné hospodárenie 

b e z   v ý h r a d  

b) Záverečný účet Obce Zemné  za rok 2017 nasledovne: 

plnenie celkových príjmov vo výške    1 444 689,35 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške    1 374 642,98   EUR 

 

c) Vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Prebytok rozpočtu v sume            70 046,37  EUR 

zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách v zn. n.p.  

 

d) Tvorbu  fondu opráv a údržby vo výške                        7 763,04 EUR 

e) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

                                   rezervného fondu vo výške                  40 528,75  
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Dôvodová správa  k  

UZNESENIU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZEMNÉ 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZEMNÉ,  

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2017 

Obecné zastupiteľstvo  

A/  berie na vedomie 

 A.1/  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2017 

 A.2/ správu hlavného kontrolóra a stanovisko  k  Záverečnému účtu obce za rok 2017 

B/  schvaľuje 

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

b e z   v ý h r a d  

II. Záverečný účet obce za rok 2017 nasledovne: 

                  plnenie celkových príjmov vo výške                           1 444 689,35 EUR 

plnenie celkových výdavkov  vo výške                        1 374 642,98  EUR 

 

Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  

č.583/2004 Z.z.:o rozpočtových pravidlách v zn.n.p.    

  

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 Bežné  príjmy spolu 1 353 098,74 

z toho : bežné príjmy obce  1 351 6 18,74 

             bežné príjmy RO 1 480,00 

Bežné výdavky spolu 1 270 491,69 

z toho : bežné výdavky  obce  763 453,69 

             bežné výdavky  RO 507 038,00 

Bežný rozpočet +82 607,05 

Kapitálové  príjmy spolu    2 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  2 500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu      36 965,46 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  36965,46 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -34 465,46 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 48 141,59 

Vylúčenie z prebytku  7 612,84 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                      40 528,75 

Príjmy z finančných operácií 89 090,61 

Výdavky z finančných operácií 67 185,83 

,Rozdiel finančných operácií 21 904,78 
PRÍJMY SPOLU   1 444 689,35 

VÝDAVKY SPOLU 1 374 642,98 

Hospodárenie obce  70 046,37 

Vylúčenie z prebytku -7 612,84 

Upravené hospodárenie obce 62 433,53 
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III. Vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Prebytok rozpočtu v sume                                            48 141,59 

Prebytok rozpočtu v sume 48 141,59 € zistený podľa ustanovenia §10 ods.  

3písm a)a b) zákona ( rozpočet obce  sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a bežné 

výdavky  (bežný rozpočet)  a podľa písmena b) kapitálové prímy a kapitálové 

výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) č.583/2004 Z..z. o rozpočtových 

pravidlách a v znení neskorších predpisov  

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 prebytku vylučujú: 

 

Vylúčenie z prebytku                                                           - 7  612,84 

  v tom:  

a) vyčerpané prostriedky  zo štátneho rozpočtu  Základnej školy  A. Jedlika 

s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej) len ZŠ VJM),  účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to: 

na nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM poskytnuté na  

a.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške   16,60 € 

a.2) na prenesené kompetencie vo výške            3 266,60  € 

a.3) podpora v zamestnanosti SAMU ÚPSVaR                         352,24 € 

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom 

(ďalej len ZŠ VJS) poskytnuté na  

b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške              169,80  € 

b.2) na prenesené kompetencie vo výške                      2 687,60  € 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od dotácie z MŽP SR 

DEDINA ROKA 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 2 800,00 EUR 

d) nevyfakturovaná projektová dokumentácia od EkoAuris Plus na základe 

zmluvy a FA zo dňa 7.1.2018 č. 20180008                  - 1680,00 EUR     
             

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                  40 528,75 EUR 

 

IV. Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov a strát  

r. 138 stl.(1) vo výške  34 856,54 €. 

 

Účtovný výsledok hospodárenia                                   34 856,54 € 

V súlade s účtovnou legislatívou sa  preúčtuje kladný výsledok hospodárenia na 

účte 431 – výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

 

V.     V súlade so zákonom č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie prebytku  rozpočtového hospodárenia a tvorbu fondov. 
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Fond opráv a údržby v znení §18 zákona č.  443/2010 Z.z. o dotáciách  na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, metodík 

a VZN obce  

“ 2) Vlastník z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv 

ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.“ 

  
a.) tvorba fondu opráv a údržby  

Tvorba fondu opráv a údržby                                7 763,04 EUR            

a.1. Fond opravy a údržby ONB 21 bj 4 596,84 € 

a.2. Fond opravy a údržby ONB 16bj  3 166,20 €  

 

b.) Tvorba rezervného fondu  

           V zmysle §15 ods. 4 tvorí a §16 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových   

           pravidlách v znení neskorších predpisov sa tvorí   rezervný fondu vo výške  

          40 528,75  € z   prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu po vylúčení  

          zostatkov            z upraveného prebytku: 

 

Tvorba rezervného fondu                                                   40 528,75 EUR            

c.) Zostatok finančných prostriedkov obce 

            Zostatok finančných prostriedkov  koncom roka neprepadajú. Zákon 583/2004 Z.z.    

            v z.n.p. Ide o zásadný rozdiel medzi rozpočtovým a účtovným hospodárením. Finančné  

            prostriedky ostávajú na bankových účtoch, kumulujú sa, sú určené na plnenie zákonom  

           369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na tvorbu rezervného fondu.  

 

 Stav finančných účtov k 31. 12. 2017(r.85 stĺ.1 súvahy)      299 163,38 € 

 Vylúčenie zo zostatkov -prenes výkon  + dot r 2017  -7 612,84 

 Zostatok fondov opráv  - ONB 21bj                     (Pr.1) -8 771,01 

                                          ONB 16 bj                         -9 837,35 

Finančná zábezpeka nájomníkov ONB     -27 956,00 

Upravené finančné hospodárenie po vylúčení fondov 244 986,18 

Zostatok finančných prostriedkov sociálneho fondu  -5 316,82 

Upravené finančné hospodárenie 239 669,36 

Zostatok z minulých  rokov  RF -78 414,00 

Upravené finančné hospodárenie 161 255,36 

Záväzky celkom vyplývajúce z povinnosti zamestnávateľa   -35 438,26 

Záväzky dodávateľské -8 533,21 

Mesačná splátka úverov (3MM) -17 612,10 

Tvorba FO -7 763,04 

Náklad – rezerva  ( r.127 súvahy) -1 380,00 

Prepočítané náklady mesačného  účtovného obdobia  -30 796,09 

Realizácia projektových zámerov  -19203,91 

Návrh  rezervného fondu                    40 528,75  

 

Prepočet vzájomnej súvzťažnosti rozpočtových príjmov a výdavkov a skutočných 

obežných prostriedkov obce tvoria prílohy pracovného materiálu  
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Príloha  č. 1 zoznam stavov bankových účtov k 31. 12. 2017 

 

Zoznam stavov bankových účtov k 31.12.2017 k záverečnému účtu obce Zemné 

     

     
Č. banky Menný zoznam BÚ 

Počiatočný stav k  
01.01.2017 

Konečný stav k 
31.12.2017 

1 Bežný účet 54 462,82 34 231,95 

2 Školská jedáleň 0,00 54,16 

3 Sociálny fond 3 885,73 5 316,82 

4 Bežný účet OTP 15 177,49 62 041,87 

5 Fond opráv OTP 7 817,20 8 771,01 

7 HUSK Dom Károlyi/ zostatkový 75 513,63 6 492,84 

12 Dexia odl.-Prima 70 314,63 54 546,03 

14 Fond opráv 16 BK 8 756,32 9 837,35 

17 bytový fond ONB 28 015,00 27 956,00  

 18 z toho fin. zábezpeka ONB 27 956,00 27 956,00 

19 Zostatkový účet - rezervný 17 857,06 78 414,00 

20 ROP centr.časť obce 10 000,00 10 000,00 

21 SZRB Bratislava 0,00 0,00 

21 Peniaze na ceste -10,60 -10,64 

    291 789,28 297 651,39 

       

  Pokladňa  994,72 23,99 

  Pokladňa valutová 3,81 0,00 

  Pokladňa matrika 0,00 0,00 

  Pokladňa  0,00 0,00 

  Pokladňa  0,00 0,00 

 SPOLU 998,53 23,99 

    

 Ceniny 0,00 1 488,00 

    

Spolu 
účty   292 787,81 299 163,38 

ceniny  V tom: 0,00 1 488 

súčet riadkov(č.b) 3+5+14+18    292 787,81 299 163,38  

      

 

 


