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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. Beţný 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 10.12.2018 uznesením č. 81/2018 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 14.1.2019 uznesením č. 6/2019 

- druhá zmena schválená dňa 29.4.2019 uznesením č. 16/2019 a 21/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 24.6.2019 uznesením č. 34/2019 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 70/2019 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 057 471,00 1 807 582,29 

z toho :   

Beţné príjmy obec 890 061,00 1 375 770,86 

Kapitálové príjmy 0,00 294 572,00 

Finančné príjmy 110 000,00 79 829,43 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 57 410,00 57 410,00 

Výdavky celkom 1 056 487,00 1 667 361,75 

z toho :   

Beţné výdavky obec 689 649,00 769 581,30 

Kapitálové výdavky 184 700,00 318 030,51 

Finančné výdavky 12 278,00 12 278,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 169 860,00 567 471,94 

Rozpočtové hospodárenie obce 984,00 140 220,54 
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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 

1 807 582,29 1 819 397,94 100,65 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 807 582,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 1 819 397,94 EUR, čo predstavuje  100,65 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy obec 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 375 770,86 1 373 216,78 99,81 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 375 770,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

1 373 216,78 EUR, čo predstavuje  99,81% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

767 740,00 764 539,16 99,58 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 652 769,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 652 769 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 69 899,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 69 677,91 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,68 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 014,42 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 32 602,33 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 61,16 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  69 677,91 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 745,26 

EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 900,42  EUR. 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 873,11 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91,90 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  873,11 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 13,20 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 79,20  EUR. 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 0,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  0,00 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za 

ubytovanie v sume 358,70  EUR.  

Daň za uţívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 0 %. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za uţívanie 

verejného priestranstva. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 36 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 33 502,88 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 92,69 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  33 502,88 EUR, 

za nedoplatky z minulých rokov 1 276,85 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za 

poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  v sume 6 116,57  EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

161 079,00 161 987,59 100,56 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 35 189,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 36 120,45 EUR, čo 

je 102,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend (akcie BVS) vo výške 

527,32 EUR, z úhrad za vydobyté nerasty v sume 2 370,55 EUR, príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 10 200,13 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 22 604,73 

EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 417,72 EUR 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 125 890,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 125 867,14 EUR, 

čo je 99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov za prenesený 

(stavebný úrad, matrika, všeobecná správa, rybárskej lístky) výkon štátnej správy v sume 

10 051,60 EUR. Príjmy za vodu v sume 42 673,26 EUR, za opatrovateľskú sluţbu v sume 

2 412,00 EUR, za rozvoz stravy v sume 441,87, príjem za materskú školu v sume 7 462,50 EUR, 

za stravné v Šj pri MŠ v sume 13 386,93 EUR, za vývoz odpadových vôd fekálom v sume 926 

EUR, za kanalizáciu v sume 37 090,80 EUR    

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3 207,00 2 945,17 91,83 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 207,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2945,17 EUR, čo predstavuje 91,83 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z výťaţkov stávkových hier, z dobropisov a 

z refundácie, z nároku na náhradu škody, z odmeny banky za zostatok na účte a finančná náhrada 

za výrub drevín.  

 

d) prijaté granty a transfery 

e)  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 443 744,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 

443 744,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad  Malacky 2 237,92 Matrika 

Okresný úrad Malacky 534,27 REGOB 

Okresný úrad Malacky 32,40 Register adries 

MDVaRR SR 69,94 Pozemné komunikácie 

MŢP SR 151,34 Ţivotné prostredie 

MDVaRR SR 1 797,09 Stavebný úrad 

MDVaRR SR 317,32 Stavebný úrad navýšenie 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

3 968,00 Predškoláci MŠ 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

363 194,00 Školstvo – ZŠ NFP 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

11 458,00 Školstvo – ZŠ osobný asistent 
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Okresný úrad BA odbor 

školstva 

5 254,00 Školstvo – ZŠ vzdelávacie  poukazy 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

2 400,00 Školstvo – ZŠ lyţiarsky kurz 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

1 700,00 Školstvo – ZŠ škola v prírode 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

814,00 Školstvo – ZŠ učebnice Aj, prvouky 

Okresný úrad BA odbor 

školstva 

4 674,00 Školstvo – ZŠ odchodné 

Úrad vlády SR 6 845,00 Postrek proti komárom 

ÚPSVaR 6 244,80 Príspevok na stravu predškoláci 

ÚPSVaR 17 031,60 Príspevok na stravu ţiaci ZŠ 

ÚPSVaR 1 596,42 zamestnanosť §50j 

MV SR 1 061,24 Voľby prezidenta SR 

MV SR 623,52 Voľby do Európskeho parlamentu 

BSK 8 500,00 grant pre ZŠ 

BSK 3 240,00 vonkajšie fitness  

 

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

 

2. Kapitálové príjmy obec:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

294 572,00 294 572,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 294 572,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 294 572,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

 

Príjem z predaja pozemkov  

Z rozpočtovaných  104 572,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 104 572,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Príjem z predaja hnuteľného majetku (dopravné prostriedky) 

Z rozpočtovaných  5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 185 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 185 000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond  180 000,00 dobudovanie kanalizácie 

Nadácia EPH     5 000,00 oddychová zóna s fontánou 
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3. Príjmové finančné operácie obec:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

79 829,43 98 329,64 123,17 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 79 829,43 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 98 329,64 EUR, čo predstavuje  123,17 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2018 zo dňa 10.12.2018 bolo schválené pouţitie 

rezervného fondu v sume 76 653,43 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 76 653,43 EUR. 

V roku 2019 boli pouţité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ v sume 1376,00  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 150,00  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov pre ZŠ v sume 1 800,00  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania  Šj pri MŠ v sume 207,57  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania  Šj pri ZŠ v sume 2 374,78  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    

  

Zloţená finančná zábezpeka bytový dom vo výške 997,12 EUR. 

Zloţená finančná zábezpeka kanalizácia v sume 8 770,74 EUR 

Zloţená finančná zábezpeka OVS predaj pozemkov v sume 6 000,00 EUR 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

57 410,00         53 279,52                           92,81 

 

Z rozpočtovaných beţných  príjmov 57 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

53 279,52 EUR, čo predstavuje  92,81% plnenie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 667 361,75 1 663 245,98 99,75 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 667 361,75 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 1 663 245,98 EUR, čo predstavuje  99,75 % čerpanie.  

 

 

1. Beţné výdavky obce 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

769 581,30                   762 323,02 99,06 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 769 581,30 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 762 323,02 EUR, čo predstavuje  99,06 % čerpanie.  
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Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 327 498,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume  

327 027,62 EUR, čo je 99,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, matriky, opatrovateľskej sluţby, pracovníkov materskej školy, ktorej súčasťou je aj 

školská jedáleň. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 127 286,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

124 907,84 EUR, čo je 98,13 % čerpanie.  

Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných výdavkov 284 928,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

280 613,94 EUR, čo je 98,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk a budov 

obce, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba a ostatné sluţby. 

Beţné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 26 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

26 346,03 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 428,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

3427,59 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky obce 

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

318 030,51              317 176,13                     99,73 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 318 030,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 317 176,13 EUR, čo predstavuje  99,73 % čerpanie.  

 

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Cestná doprava 

Z rozpočtovaných  2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 699,00 EUR, 

čo predstavuje 84,95 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na kúpu autobusovej 

zástavky. 

b) Nakladanie s odpadmi 

Z rozpočtovaných  2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 938,37 EUR, 

čo predstavuje 77,53 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité zakúpenie materiálu na 

dobudovanie zberného dvora odpadov vo vlastnej réţii. 

c) Nakladanie s odpadovými vodami 

Z rozpočtovaných  220 997,53 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 220 997,53 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na odkanalizovanie 

ďalšej časti obce, na kúpu fekálovej cisterny.  

d) Rozvoj obcí 

Z rozpočtovaných  13 171,72 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 13 170,90 

EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na vybudovanie 

oddychovej zóny s fontánou v športovom areáli. 
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e) Zásobovanie vodou 

Z rozpočtovaných  23 052,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 23 052,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité modernizáciu tlakovej 

stanice na vodárni a na vypracovanie projektovej dokumentácie na intenzifikáciu úpravovne 

vody. 

f) Verejné osvetlenie 

Z rozpočtovaných  2 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 308,07 EUR, 

čo predstavuje 100,35 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na rozšírenie verejného 

osvetlenia v lokalite „Starý mlyn“ 

g) Športové a rekreačné sluţby 

Z rozpočtovaných  46 335,90 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 46 335,90 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na vypracovanie 

projektovej dokumentácie k ţiadosti na projekt atletickej dráhy a na poskytnutie dotácie TJ 

Záhoran Jakubov na poloţenie umelej trávy na tréningové ihrisko.   

h) Kultúrne sluţby 

Z rozpočtovaných  2 813,36 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 813,36 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité na zakúpenie závesu na oponu 

na pódium v kultúrnom dome. 

i) Primárne vzdelávanie s beţnou starostlivosťou 

Z rozpočtovaných  4 860,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 860,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli pouţité vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukcie kotolne v ZŠ. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie obec 

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

12 278,00         16 274,89                          132,55 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 278,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 16 274,89 EUR, čo predstavuje  132,55 % čerpanie.  

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 278,00 EUR na splácanie istiny z úveru 

ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 277,77 EUR, čo predstavuje 99,99 %. 

 

Vrátená finančná zábezpeka bytový dom vo výške 997,12 EUR. 

Vrátená finančná zábezpeka OVS predaj pozemkov v sume 3 000,00 EUR 

 

 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

567 471,94                 567 471,94                  100,00 

 

Z rozpočtovaných beţných  výdavkov 567 471,94 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 567 471,94 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Beţné  príjmy spolu 1 426 496,30 

z toho : beţné príjmy obce  1 373 216,78 

             beţné príjmy RO 53 279,52 

Beţné výdavky spolu 1 329 794,96 

z toho : beţné výdavky  obce  762 323,028 

             beţné výdavky  RO 567 471,94 

Bežný rozpočet 96 701,34 

Kapitálové  príjmy spolu 294 572,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  294 572,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 317 173,13 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  317 176,13 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -22 604,13 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 74 097,21 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  12 586,66 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 61 510,55 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  82 561,78 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 12 277,77 

Rozdiel finančných operácií 70 284,01 
PRÍJMY SPOLU   1 803 630,08 

VÝDAVKY SPOLU 1 659 248,86 

Hospodárenie obce  144 381,22  
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 12 586,66 

Upravené hospodárenie obce 131 794,56 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 74 097,21 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 o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 12 586,66 EUR navrhujeme pouţiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 61 510,55  EUR  

 

Zostatok 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 70 284,01  EUR, navrhujeme pouţiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 70 284,01 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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  
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- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  na prenesený výkon v oblasti školstva v sume  

9 432,16 EUR a to: 

 prenesený výkon v oblasti školstva v sume 428,56 EUR, 

 stravné predškoláci MŠ v sume  1 723,20 EUR 

 stravné ţiaci ZŠ v sume (4 873,20 EUR + 2 407,20 EUR) 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácie Orange a Nadácie ČSOB 

pre ZŠ podľa ustanovenia  § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 899,60 EUR,  

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné Šj pri MŠ podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 109,21 EUR,  

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu Šj pri ZŠ podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 145,69 EUR, (1 563,75 EUR + 349,99 

EUR + 231,95 EUR) 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

131 794,56 EUR.  

 

 

5. Tvorba a pouţitie peňaţných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte v zmysle 

ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  177 810,46       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

23 538,23      

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.82/2018      zo dňa 10.12.2018   

       

 76 653,43 

KZ k 31.12.2019 124 695,26       

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte v zmysle zákona 

č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

a vnútorný predpis 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 2 547,64   

Prírastky - povinný prídel -  1,25 %                    3 574,60                                     

Úbytky   - stravné                     2 780,50   

KZ k 31.12.2019 3 341,74 
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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 5 922 165,93 6 175 307,71 

Neobeţný majetok spolu 5 576 988,36 5 758 427,88 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 9 223,27 7 040,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 065 467,63 5 249 090,42 
Dlhodobý finančný majetok 502 297,46 502 297,46 

Obeţný majetok spolu 340 555,87 412 529,30 
z toho :   
Zásoby 1 912,03 1 921,24 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 112 125,80 108 233,84 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  12 268,69 12 999,85 
Finančné účty  214 249,35 289 374,37 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  4 621,70 4 350,53 

 

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 5 922 165,93 6 175 307,71 

Vlastné imanie  4 162 456,53 4 283 656,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  4 162 456,53 4 283 656,67 

Záväzky 397 842,86 403 679,71 
z toho :   
Rezervy  1 394,57 1 395,06 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 376,00 7 024,96 
Dlhodobé záväzky 340 171,40 335 308,53 
Krátkodobé záväzky 54 900,89 59 951,16 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 1 361 866,54 1 487 971,33 

 

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 5 298,86 5 298,86  

- zamestnancom 17 900,99 17 900,99  

- poisťovniam  12 452,38 12 452,38  

- daňovému úradu 2 683,76 2 683,76  

- subjektu mimo VS 899,60 899,60  

- FZ OVS 3 000,00 3 000,00  

-  FZ kanalizácia 8 770,74 8 770,74  

- z prijatých preddavkov 612,84 612,84  

- úrok ŠFRB 138,50 138,50  

- FZ zberný dvor 2 350,37 2 350,37  
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- FZ bytový dom 11bj 5 235,12 5 235,12  

- sociálny fond 3 341,74 3 341,74  

- úver ŠFRB 319 995,93 332 388,64  

Záväzky spolu k 31.12.2019 395 259,69 395 259,69  

 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB bj 11 súp. č. 594 406 908,00 12  277 ,77 3 427,59 332 388,64 2043 

 

Obec v roku 2013 uzatvorila so ŠFRB úver na kúpu bytového domu. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti 10.09.2043. Úver je spolu s úrokom splácaný mesačne. 

 

 

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné beţné príjmy obce  1 331 569,02 

- skutočné beţné príjmy RO  53 150,21 

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 384 719,23 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 332 388,64 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 332 388,64 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z  úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 332 388,64 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 332 388,64 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné beţné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 1 384 719,23 0,00% 

 

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

 

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné beţné príjmy obce  1 331 569,02 

- skutočné beţné príjmy RO  53 150,21 

Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 384 719,23 

Beţné príjmy obce a RO zníţené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 362 246,65 

- dotácie zo ŠR 90 525,83 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 150,00 
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- účelovo určené peňaţné dary  4 695,60 

- dotácie VÚC 1 100,00 

Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2018 926 001,15 

Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2018* 926 001,15 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007 12 277,77 

-   

- 651003 3 427,59 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 15 705,36 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené beţné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

15 705,36 926 001,15 1,70% 

 

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

 

 

 

8.  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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

- beţné výdavky  

- kapitálové výdavky  

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov 

Denný letný klubový tábor pre deti 

300,00 300,00 0 

OZ Citrónky 

Detský tábor, MDD, Mikuláš  

2 500,00 2 500,00 0 

TJ Záhoran Jakubov 

org. futbalových stretnutí, štartovné 

12 400,00 12 400,00 0 

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

- beţné výdavky  

- kapitálové výdavky  

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Záhoran Jakubov 

uloţenie umelej trávy na tréningovom ihrisku 

46 155,90 46 155,90 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 

o dotáciách. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 

zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola Jakubov 122 299,35 122 195,77 103,58 

 z toho – kód zdroja 41    

prostriedky zriaďovateľa 112 973,87 112 870,29 103,58 

vlastné prostriedky RO 9 325,48 9 325,48  

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola Jakubov 409 176,33 408 747,77  

z toho    

ŠR kód zdroja 111 399 245,20 398 816,64 428,56 

ŠR kód zdroja 131I 9 931,13 9 931,13  

 

Zostatok finančných prostriedkov zo ŠR bol v nasledujúcom roku ZŠ Jakubov vyčerpaný.  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

- beţné výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad  

Malacky 

Matrika 2 237,92 2 237,92  

Okresný úrad 

Malacky 

REGOB 534,27 534,27  

Okresný úrad 

Malacky 

Register adries 32,40 32,40  

MDVaRR SR Pozemné komunikácie 69,94 69,94  

MŢP SR Ţivotné prostredie 151,34 151,34  

MDVaRR SR Stavebný úrad 1 797,09 1 797,09  

MDVaRR SR Stavebný úrad - navýšenie 317,32 317,32  
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Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Predškoláci MŠ 3 968,00 3 968,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ NFP 363 194,00   362 765,44 428,56 

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ osobný asistent 11 458,00 11 458,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ vzdelávacie                 

poukazy 

5 254,00 5 254,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ lyţiarsky kurz 2 400,00  2 400,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ škola v prírode 1 700,00 1 700,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ učebnice Aj, 

prvouka 

814,00 814,00  

Okresný úrad BA 

odbor školstva 

Školstvo – ZŠ odchodné 4 674,00 4 674,00  

ÚPSVaR príspevok strava predškoláci MŠ 6 244,80 4 521,60 1 723,20 

ÚPSVaR príspevok strava ţiaci ZŠ 17 031,60 12 158,40 4 873,20 

ÚPSVaR zamestnanosť §50j 1 596,42 1 596,42  

Úrad vlády SR postrek proti komárom 6 845,00 6 845,00  

MV SR voľby prezidenta SR 1 061,24 1 061,24  

MV SR voľby Európsky parlament 623,52 623,52  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ  

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie transferu  

- kapitálové výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny fond dobudovanie kanalizácie 180 000,00        180 000,00 0,00 

 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Malacky 663,00 663,00 0,00 

 

Dotácie boli účelovo určené na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 

do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Jakubov. 
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BSK – oddychová 

a nástupná plocha 

8 500,00 8 500,00 0,00 

BSK – vonkajšie fitness   3 240,00 3 240,00 0,00 

 

 

10. 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 pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 131 794,56 EUR.  

 


