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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 vyrovnaný. 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 9.11.2018 uznesením č. 810/2018. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena schválená dňa 18.2.2019 uznesením č. 53/2019 

- druhá zmena schválená dňa 24.5.2019 uznesením č. 88/2019 

- tretia zmena schválená dňa 8.8.2019 uznesením č. 134/2019 

- štvrtá zmena schválená dňa 8.8.2019 uznesením č. 134/2019 

- piata zmena schválená dňa 7.10.2019 uznesením č. 162/2019 

- šiesta zmena schválená dňa 26.11.2019 uznesením č. 203/2019 

- siedma zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 237/2019 

- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 238/2019 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 5.538.824,00 2.580.378,00 

z toho :   

Bežné príjmy 1.682.374,00 1.641.600,00 

Kapitálové príjmy 2.124.810,00 131.776,00 

Finančné príjmy 1.731.640,00 807.002,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Výdavky celkom 5.538.824,00 2.580.378,00 

z toho :   

Bežné výdavky 1.105.737,00 1.249.776,00 

Kapitálové výdavky 3.957.463,00 810.038,00 

Finančné výdavky 162.124,00 144.669,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 313.500,00 375.895,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2.580.378,00 2.564.047,47 99,37 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.580.378,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 2.564.047,47 EUR, čo predstavuje 99,37 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1.641.600,00 1.625.344,36 99,01 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.641.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

1.625.344,36 EUR, čo predstavuje 99,01 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

703.093,00 700.712,72 99,66 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 576.663,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 576.662,36 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 79.180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 77.488,31 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 62.073,12 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 15.265,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 149,40 

EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7.481,86  EUR. 

 

Daň za psa  1.112,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 1.031,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 44.419,05 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

328.711,00 316.809,82 96,38 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 199.020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 188.914,43 EUR, 

čo je 94,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

17.795,05 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 171.119,38 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 129.691,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 127.895,39 EUR, 

čo 98,61 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

11.023,00 9.762,36 88,56 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11.023,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

9.762,36 EUR, čo predstavuje 88,56 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 598.773,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

598.059,46 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad NR – odbor školstva 404.343,00 Dotácia na školstvo  

Okresný úrad NR – odbor školstva 4.103,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad NR – odbor školstva 493,00 Dotácia na učebnice 

Okresný úrad NR – odbor školstva 3.650,00 Dotácia na sociálne znevýhodnené deti 

Okresný úrad NR – odbor školstva 4.418,00 Dotácia na dopravné žiakov 

Okresný úrad NR – odbor školstva 1.200,00 Dotácia na škola v prírode 

Okresný úrad NR – odbor školstva 2.700,00 Dotácia na lyžiarsky kurz 

Okresný úrad NR – odbor školstva 3.170,00 Dotácia na výchovu detí v MŠ 

ÚPSVaR Nové Zámky 481,40 Dotácia na školské potreby 

ÚPSVaR Nové Zámky 19.537,20 Dotácia na stravu 

ÚPSVaR Nové Zámky 56.492,64 Dotácia na podporu zamestnanosti 

ÚPSVaR Nové Zámky 1.751,82 Rodinné prídavky 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 20.994,24 Dotácia na terénnu sociálnu prácu 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 57.000,00 Dotácia na opatrovateľskú službu 

Enviromentálny fond 1.100,00 Dotácia na kalamitný výskyt komárov 

Nitriansky samosprávny kraj 1.530,00 Dotácia na športový tábor 

Nitriansky samosprávny kraj 1.800,00 Dotácia na Propagáciu obce Žihárec 

Nitriansky samosprávny kraj 1.650,00 Dotácia na letný tábor 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2.221,51 Dotácia na spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 73,48 Dotácia na pozemné komunikácie 

Okresný úrad NR – odbor ŽP 159,01 Dotácia na životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 2.237,92 Dotácia na matričnú činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 561,33 Dotácia na REGOB 

Ministerstvo vnútra SR 30,80 Dotácia na register adries 

Ministerstvo vnútra SR 1.782,91 Dotácia na voľby  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,00 Dotácia na vybavenie DHZ 

Poľnohospodárske družstvo Hrušov 43,42 Dotácia na program školské ovocie 

Bethlen Gábor Alap 1.534,78 Dotácia na Deň obce 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

131.776,00 131.731,76 99,97 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 131.776,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 131.731,76 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 27.170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 27.127,25 EUR, čo 

je 99,84 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 104.606,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 104.604,51 EUR, 

čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 38.702,58 Výstavba BD 8 b.j. č. 3 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 37.068,90 Výstavba BD 8 b.j. č. 6 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 28.833,03 Výstavba BD 8 b.j. nižší štandard 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

807.002,00 806.971,35 99,99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 807.002,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 806.971,35 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Bankové úvery 164.198,00 164.184,20 99,99 

Úver ŠFRB na výstavbu BD 413.950,00 413.948,96 99,99 

Rezervný fond 63.768,00 63.767,01 99,99 

IOMO 20,00 6,00 30,00 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov 127.690,00 127.689,21 99,99 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 37.376,00 37.375,97 99,99 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 102,48                 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 102,48 

EUR.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s VJM – Alapiskola                                    102,48  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 

2.580.378,00 2.440.880,79 94,59 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.580.378,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 2.440.880,79 EUR, čo predstavuje  94,59 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1.249.776,00 1.143.072,13 91,46 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.249.776,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 1.143.072,13 EUR, čo predstavuje  91,46 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu:  

 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Výdavky verejnej správy 417.422,00 388.752,27 93,13 

Finančná a rozpočtová oblasť 35.560,00 34.621,80 97,36 

Matričná činnosť 2.242,00 2.237,92 99,82 

Voľby 1.762,00 1.748,54 99,24 

Splácanie úrokov 52.313,00 47.030,56 89,90 

Požiarna ochrana 7.360,00 6.844,53 92,99 

Stavebný úrad 3.700,00 3.679,19 99,44 

Údržba miestnych komunikácií 15.000,00 11.671,88 77,81 

Nakladanie s odpadmi 59.500,00 56.546,86 95,04 

Čistenie vodných tokov 1.000,00 547,00 54,70 

Rozvoj bývania 39.800,00 35.838,24 90,04 

Výdavky na podporu zamestnanosti 132.300,00 127.890,60 96,67 

Rozvoj obci – verejná zeleň a pohrebníctvo 18.110,00 16.851,86 93,05 

Verejné osvetlenie 21.000,00 16.082,65 76,58 

Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 1.660,00 1.139,65 68,65 

Športové služby 14.850,00 12.265,78 82,60 

Kultúrne služby 25.870,00 19.509,76 75,41 

Miestny rozhlas 2.000,00 991,40 49,57 

Náboženské a iné spoločenské služby  18.500,00 13.015,76 70,35 

Predškolská výchovy 121.947,00 111.144,28 91,14 

Základné vzdelanie 42.622,00 42.574,93 99,89 

Školský klub detí 9.570,00 9.405,88 98,28 

Vzdelávanie zamestnancov 500,00 389,00 77,80 

Školské stravovanie 97.400,00 79.971,35 82,11 

Opatrovateľská služba 81.321,00 78.771,40 96,86 

Sociálne služby - staroba 6.300,00 3.664,85 58,17 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 20.167,00 19.884,19 98,60 

Spolu 1.249.776,00 1.143.072,13 91,46 
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 469.971,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

449.815,01 EUR, čo je 95,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a 

pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 166.880,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

155.427,27 EUR, čo je 93,13 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 521.132,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

459.914,85 EUR, čo je 88,25 % 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 39.480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

30.884,44 EUR, čo predstavuje 78,23 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 52.313,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

47.030,56 EUR, čo predstavuje 89,90 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

810.038,00 780.728,95 96,38 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 810.038,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 780.728,95 EUR, čo predstavuje  96,38 % čerpanie.  

 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Výdavky verejnej správy 10.592,00 10.450,69 98,66 

Verejný poriadok a bezpečnosť 4.753,00 4.752,05 99,98 

Cestná doprava 22.659,00 22.658,19 99,99 

Nakladanie s odpadmi 1.320,00 1.320,00 100,00 

Rozvoj bývania 519.596,00 518.591,65 99,81 

Rozvoj obce 14.864,00 14.064,00 94,61 

Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 10.800,00 10.800,00 100,00 

Kultúrne služby 12.200,00 12.108,48 99,25 

Školstvo 213.254,00 185.983,89 87,21 

Spolu 810.038,00 780.728,95 96,38 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výdavky verejnej správy 

- nákup pozemkov  vo výške 4.860,00 EUR 

- nákup budov  vo výške 1.418,69 EUR 

- nákup strojov  vo výške  4.172,00 EUR 
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b) Verejný poriadok a bezpečnosť 

    - kamerový systém  vo výške        4.752,05 EUR 

 

c) Cestná doprava 

   - okružná križovatka PD vo výške     4.900,00 EUR 

   - rekonštrukcia chodníka vo výške   17.758,19 EUR 

 

d) Nakladanie s odpadmi 

   - Ekodvor   vo výške     1.320,00 EUR 

 

e) Rozvoj bývania 

   - výstavba BD  vo výške 518.591,65 EUR 

 

f) Rozvoj obce 

   - verejné osvetlenie  vo výške     4.200,00 EUR 

   - prechody pre chodcov  vo výške     9.864,00 EUR 

 

g) Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 

   - kúpa sanitky  vo výške    10.800,00 EUR 

 

h) Kultúrne služby 

   - obradná sieň v KD vo výške   12.108,48 EUR 

 

i) Školstvo 

   - prístavba k MŠ  vo výške 185.983,89 EUR 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

144.669,00 143.028,10 98,86 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 144.669,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 143.028,10 EUR, čo predstavuje  98,86 % čerpanie.  

 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Splátka bankových úverov  39.849,00 39.844,04 99,97 

Splátka úverov ŠFRB 104.800,00 103.178,06 98,45 

IOMO 20,00 6,00 30,00 

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

375.895,00 374.051,61 99,51 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 375.895,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 374.051,61 EUR, čo predstavuje  99,51 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s VJM – Alapiskola                         374.051,61 EUR 
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 203.578,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

203.577,07 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 76.369,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

76.365,85 EUR, čo je 99,99 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 81.938,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

80.474,33 EUR, čo je 98,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky školstva, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 14.010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

13.634,36 EUR, čo predstavuje 97,32 % čerpanie. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1.625.446,84 

z toho : bežné príjmy obce  1.625.344,36 

             bežné príjmy RO 102,48 

Bežné výdavky spolu 1.517.123,74 

z toho : bežné výdavky  obce  1.143.072,13 

             bežné výdavky  RO 374.051,61 

Bežný rozpočet 108.323,10 

Kapitálové  príjmy spolu 131.731,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce  131.731,76 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 780.728,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  780.728,95 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -648.997,19 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -540.674,09 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -540.674,09 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  806.971,35 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 143.028,10 

Rozdiel finančných operácií 663.943,25 
PRÍJMY SPOLU   2.564.149,95 

VÝDAVKY SPOLU 2.440.880,79 

Hospodárenie obce  123.269,16 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -127.689,21 

Upravené hospodárenie obce -4.420,05 
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Schodok rozpočtu v sume 540.674,09 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

- z finančných operácií  663.943,25 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 663.943,25  EUR, bol použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 540.674,09 EUR 

 

Hospodárenie obce v sume 123.269,16 EUR sa upravuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR a zo zahraničia účelovo určené výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 127.689,21 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30.000,00 EUR 

- prístavba k materskej škole v sume 97.689,21 EUR 

 

Schodok vo výške 4.420,05 EUR  bol  vysporiadaný z rezervného fondu. 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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  22.238,85       

Prírastky - z finančných operácií 63.767,01      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 696/2018 zo dňa 16.04.2018   

vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov   

 

9.864,00       

KZ k 31.12.2019 76.141,86       

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 4.095,80   

Prírastky - povinný prídel -     1 %                    3.850,88                                     

Úbytky   - závodné stravovanie                     3.135,28   

               - ostatné úbytky                                                18,38    

KZ k 31.12.2019 4.793,02 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  116.964,63       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   
26.976,04      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu kotla, radiátora, batérie, dverí 

 

3.759,67       

KZ k 31.12.2019 140.181,00       
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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 8.041.702,00 8.392.676,94 

Neobežný majetok spolu 7.305.105,80 7.755.997,39 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 825,00 525,00 
Dlhodobý hmotný majetok 6.941.935,98 7.393.127,57 
Dlhodobý finančný majetok 362.344,82 362.344,82 

Obežný majetok spolu 720.670,22 600.507,12 
z toho :   
Zásoby 6,55 215,66 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 453.991,43 430.781,43 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  75.106,44 80.517,96 
Finančné účty  191.565,80 88.992,07 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  15.925,98 36.172,43 

 

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 8.041.702,00 8.392.676,94 

Vlastné imanie  3.592.098,62 3.526.295,23 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  3.592.098,62 3.526.295,23 

Záväzky 3.219.532,07 3.693.495,87 
z toho :   
Rezervy  770,00 770,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 30.000,00 
Dlhodobé záväzky 2.711.552,02 2.940.201,46 
Krátkodobé záväzky 135.640,50 226.614,70 
Bankové úvery a výpomoci 371.569,55 495.909,71 

Časové rozlíšenie 1.230.071,31 1.172.885,84 

 

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 43.285,74 43.285,74  

- zamestnancom 29.185,38 29.185,38  

- poisťovniam  25.626,11 25.626,11  

- daňovému úradu 6.769,02 6.769,02  

- zo sociálneho fondu 4.793,02 4.793,02  

- bankám 495.909,71 495.909,71  
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- štátnym fondom 2.801.765,01 2.801.765,01  

- prijaté preddavky ŠJ 12.121,40 12.121,40  

- ostatné záväzky 274.040,48 274.040,48  

Záväzky spolu k 31.12.2019 3.693.495,87 3.693.495,87  

 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 

splatnosti 

 

Prima banka a.s. 378.410,67 12.611,04 5.826,29 222.874,52 2037 

Prima banka a.s. 120.000,00 12.000,00 1.753,98 57.000,00 2024 

Prima banka a.s. 25.000,00 2.496,00 370,60 16.888,00 2026 

Prima banka a.s. 53.999,99 5.400,00 912,48 42.299,99 2027 

Prima banka a.s. 80.000,00 8.004,00 652,81 72.649,77 2028 

Prima banka a.s. 100.000,00 0,00 70,36 84.197,43 2029 

 

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere vo výške 100.000 EUR. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti 10 rokov, splátky istiny budú vykonávané priebežne, kreditnými obratmi do r. 2029. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018  

- skutočné bežné príjmy obce  1.573.689,07 

- skutočné bežné príjmy RO  758,24 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.574.447,31 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 495.909,71 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 2.801.765,01 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 3.297.674,72 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 2.801.765,01 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  17.758,19 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 2.819.523,20 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 477.851,52 

 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

477.851,52 1.574.447,31 30,35 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018  

- skutočné bežné príjmy obce  1.573.689,07 

- skutočné bežné príjmy RO  758,24 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.574.447,31 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 431.143,96 

- dotácie zo ŠR 165.380,72 

- dotácie zo zahraničia - BGA 1.534,78 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 598.059,46 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 976.387,85 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 39.844,04 

- 821007 103.178,06 

- 651003 43.731,24 

- 653002 3.299,32 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 190.052,66 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2019** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

190.052,66 976.387,85 19,46 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

8. Údaje o hospodárení 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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 12/2008 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: - bežné výdavky  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov 

 

Obecné športové kluby 12.138,00 12.138,00 

Pro Traditione Zsigárd 2.439,38 2.439,38 

Žihárecké občianske združenie 107,30 107,30 

Miestna organizácia Csemadok 595,39 595,39 

Miestna organizácia Slovenský rybársky zväz 1.707,00 1.707,00 

Miestna organizácia Červený kríž 230,60 230,60 

Dobrovoľný hasičský zbor 96,53 96,53 

Základná škola s VJM 887,00 887,00 

OZ Öreg Fűz – Veteris Salix 200,00 200,00 

OZ Salix Alba – Fehér Fűz 1.000,00 1.000,00 

OZ Natur Aqua 1.000,00 1.000,00 
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Miestna akčná skupina Dolné považie  600,00 600,00 

Cirkev 3.500,00 3.500,00 

Nadácia Jókaiho 300,00 300,00 

Gymnázium Zoltána Kodálya Galanta 100,00 100,00 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 12/2008 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

ZŠ s VJM - Alapiskola 374.051,61 374.051,61 0,00 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Okresný úrad NR – 

odbor školstva 

Dotácia na školstvo  404.343,00 404.343,00 

Dotácia na vzdelávacie poukazy 4.103,00 4.103,00 

Dotácia na učebnice 493,00 493,00 

Dotácia na sociálne znevýhodnené deti 3.650,00 3.650,00 

Dotácia na dopravné žiakov 4.418,00 4.418,00 

Dotácia na škola v prírode 1.200,00 1.200,00 

Dotácia na lyžiarsky kurz 2.700,00 2.700,00 

Dotácia na výchovu detí v MŠ 3.170,00 3.170,00 
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ÚPSVaR Nové 

Zámky 

Dotácia na školské potreby 481,40 481,40 

Dotácia na stravu 19.537,20 19.537,20 

Dotácia na podporu zamestnanosti 56.492,64 56.492,64 

Rodinné prídavky 1.751,82 1.751,82 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí SR 

Dotácia na terénnu sociálnu prácu 20.994,24 20.994,24 

Dotácia na opatrovateľskú službu 57.000,00 57.000,00 

Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR 

Dotácia na spoločný stavebný úrad 2.221,51 2.221,51 

Dotácia na pozemné komunikácie 73,48 73,48 

Dotácia na BD 8 b.j. č. 3 a 6. 75.771,48 75.771,48 

Dotácia na BD 8 b.j. nižší štandard  28.833,03 28.833,03 

Okresný úrad NR  Dotácia na životné prostredie 159,01 159,01 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Dotácia na matričnú činnosť 2.237,92 2.237,92 

Dotácia na REGOB 561,33 561,33 

Dotácia na register adries 30,80 30,80 

Dotácia na voľby  1.782,91 1.782,91 

DPO SR Dotácia na vybavenie DHZ 3.000,00 3.000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Poskytovateľ 

Účelové určenie grantu Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

ŠFRB Výstavba BD 8 b.j. č. 3 a 6. 360.008,96 360.008,96 

ŠFRB Výstavba BD 8 b.j. nižší štandard  53.940,00 53.940,00 

Enviromentálny fond Dotácia na kalamitný výskyt komárov 1.100,00 1.100,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 zmluvu s inou obcou. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC 

 

Účelové určenie 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 
Nitriansky samosprávny kraj športový tábor 1.530,00 1.530,00 

Nitriansky samosprávny kraj propagáciu obce  1.800,00 1.800,00 

Nitriansky samosprávny kraj letný tábor 1.650,00 1.650,00 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, 

v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

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


