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NÁVRH  NA UZNESENIE: 

  

 

Uznesenie č. ...../180518-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

 

  berie na vedomie 

a)  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2018 

 b)  stanovisko hlavného  kontrolóra  k záverečnému účtu obce Zemné  

                        za rok 2018 

 

 

Uznesenie č. ..../180518-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

 

  schvaľuje 

Záverečný účet Obce Zemné  a celoročné hospodárenie za rok 2018  

                                    b e z     v ý h r a d  

 

 

Uznesenie č. ..../180518-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

 

  schvaľuje 

 

a) Záverečný účet Obce Zemné  za rok 2018 nasledovne: 

plnenie celkových príjmov vo výške    1 633 171,26 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                1 498 285,47   EUR 

 

 

b) Vysporiadanie výsledku hospodárenia 

prebytok rozpočtu v sume      81 550,50 EUR  

zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona 

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

 

c) Hospodárenie obce upraviť po účelovo usporiadaní  

a vylúčení z prebytku  o sumu                         45 711,72 EUR 

 

d) Upravený prebytok po vylúčení z prebytku použiť  

na tvorbu rezervného fondu v sume                                       35 838,78 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dôvodová správa  



 

Záverečný účet obce možno považovať za jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa 

v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú.  

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po skončení 

rozpočtového roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného 

účtu obce. Zostavuje sa  po ukončení účtovného a rozpočtového roka ako hodnotiaca správa. 

Spracovanie návrhu záverečného účtu je postupný proces, ktorý má svoje zákonitosti a 

pravidlá. V prvom kroku obec finančne usporiada svoje hospodárenie, po skončení účtovného 

roka zostaví účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve.  

Nevyčerpané prostriedky treba  previesť na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových  

rokoch ich zaradiť do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu. 

Najdôležitejším a zásadným povinnostiam obce v procese zostavenia záverečného účtu podľa 

zákon č. 583/2004 Z.z. rozhodnúť o použití prebytku rozpočtu zo strany zastupiteľstva pri 

prerokúvaní záverečného účtu.,   

 Záverečný účet -  prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za 2018  
                  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 424 540,31 

z toho : bežné príjmy obce  1 423 000,31 

             bežné príjmy RO 1 540,00 

Bežné výdavky spolu 1 270 612,15 

z toho : bežné výdavky  obce  747 618,96 

             bežné výdavky  RO 522 993,19 

Bežný rozpočet 153 928,16 

Kapitálové  príjmy spolu 86 422,41 

z toho : kapitálové  príjmy obce  86 422,41 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 158 800,07 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  158 800,07 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -72 377,66 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 81 550,50 

Vylúčenie z prebytku  45 711,72 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 35 838,78 

Príjmové finančné operácie  122 208,54 

Výdavkové finančné operácie 68 873,25 

Rozdiel finančných operácií 53 335,29 

PRÍJMY SPOLU                                        1 633 171,26 

VÝDAVKY SPOLU                                      1 498 285,47 

Hospodárenie obce  134 885,79 



Vylúčenie z prebytku 45 711,72 

Upravené hospodárenie obce 89 174,07 

 

5.1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

Prebytok rozpočtu v sume 81 550,50  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 prebytok po vylúčení z prebytku navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 

vo výške  35 838,78 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 

vo výške  35 838,78  EUR 

         

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 : 

 

Vylúčenie z prebytku                                                                           45 711,72 EUR 

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         13,80  EUR 

a.2) na prenesené kompetencie vo výške                4 920,00  EUR 

a.3) podpora v zamestnanosti  ÚPSVaR                                         450,60 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom (ďalej len 

ZŠ VJS) poskytnuté na  

b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške                  148,80  EUR 

b.2) na prenesené kompetencie vo výške                           2 870,00  EUR 

 

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                               + 1 680,00 EUR     

e) neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2018                          6 613,32 EUR 

záväzky z miezd k 31.12.2018 /pôžičky 379 ..)                            1 310,88 EUR 

zamestnanci-mzdy k 31.12.2018/ 331 .../                                   16 864,85 EUR 

zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a 

zdravotného poistenie k 31.12.2018/336 .../                               11 083,10 EUR 

daň zo závislej činnosti k 31.12.2018 /342 .../                             2 556,37  EUR     

                                   

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                          35 838,78  EUR 

 

 

 


