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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce 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 obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.75/2017
Rozpočet bol zmenený nasledovne:
Zmena č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dátum
25.04.2018
25.04.2018
24.10.2018
24.10.2018
15.12.2018
15.12.2018

Uznesenie č.
25/2018 A
25/2018 B
59/2018 A
59/2018 B
88/2018 A
88/2018 B

Transfery ŠR /berie na vedomie/ RO č.1,2
I.zmena rozpočtu/ RO č.3
Transfery ŠR/berie na vedomie/ RO č.4,5
II.zmena rozpočtu /RO č.6
Transfery ŠR /berie na vedomie/RO č.7,8
III.zmena rozpočtu /RO č.9

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený rozpočet
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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 287 089,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 136 023,10

1 172 579,00
250,00
112 760,00
1 500,00
1 287 089,00

1 322 045,19
689 035,91
112 760,00
12 182,00
2 031 774,10

636 899,00
163 190,00
36 000,00
451 000,00
0,00

764 192,27
798 022,83
36 000,00
433 559,00
104 249,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 123 841,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 143 237,42

100,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 123 841,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2 143 237,42 EUR, čo predstavuje 100,91% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 322 045,19

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 352 627,32

102,31

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 322 045,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 352 627,32 EUR, čo predstavuje 102,31% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
646 651,04

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

653 858,34

101,11

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 593 285,70 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 601 613,70EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,40%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20 712,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 145,36 EUR, čo
predstavuje plnenie na 87,61 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 034,97 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 9 437,66 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 672,73 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 16 719,99 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 425,37
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 063,00EUR.
Daň za psa 1105,34 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 170,00 EUR.
Daň za ubytovanie 146,80 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 31 677,14 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
199 403,33

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

225 298,16

112,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 49 708,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60 563,37 EUR, čo
je 121,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1612,47 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 58 950,90 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 142 649,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 153 722,03 EUR,
čo je 107,76 % plnenie.
Poplatky a iné nedaňové príjmy

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

%
plnenia

Ostatné poplatky

3 500,00

3 360,13

96,00

Pokuty a penále

150,00

0,00

0,00

104 229,00

113 879,76

109,26

Poplatky a platby za jasle, materské školy

5 320,00

5 690,90

106,97

Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových
vôd

29 000,00

30 412,91

104,87

Poplatky a platby za znečisťovania ovzdušia

450,00

378,33

84,07

142 649,00

153 722,03

107,76

Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb

Spolu

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 965,97

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 916,89

156,72

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 965,97 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10 916,89 EUR, čo predstavuje 156,72 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov,ferundácií a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 475 990,82 EUR bol skutočný príjem vo výške
473 470,82 EUR, čo predstavuje 99,47 % plnenie.
Poskytovateľ
Ministerstvo školstva SR

Účel
- dotácia na prenesené kompetencie ZŠ

Suma v EUR

379 297,00

Domaniža
Okresný úrad Pov. Bystrica

- dotácia na prenesené kompetencie na

3 243,18

úseku matriky
Okresný úrad Trenčín

- dotácia na dopravné žiakov ZŠ

8 053,00

Domaniža
UPSVa R Pov. Bystrica

- dotácia na hmotnú núdzu detí

Okresný úrad Trenčín

- dotácia na prenesené kompetencie -

248,20
4 704,00

vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Trenčín

- dotácia na výchovu a vzdelávanie pre

4 526,00

materské školy
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Krajský

úrad

životného - dotácia na prenesené kompetencie –

prostriedia Trenčín

životné prostredie

Okresný úrad Pov. Bystrica

- dotácia na prenesené kompetencie –

146,81
539,05

REGOB,REGAD
UPSVaR Pov. Bystrica

- dotácia na aktivačnú činnosť a menšie

33 217,66

obecné práce, dohody VPP
Okresný úrad Trenčín

-

dotácia

pre

deti

zo

sociálne

300,00

zvýhodneného prostredia
Obvodný úrad P.B.

- dotácia na voľby

Okresný úrad Trenčín

- dotácia na prenesené kompetencie-

526,86
10 080,00

asistent učiteľa
Okresný úrad Trenčín

- dotácia škola v prírode

Okresný úrad Trenčín

- dotácia na učebnice

Okresný úrad Trenčín

- dotácia lyžiarsky kurz

4 200,00

Trenčiansky samosprávny kraj

- dotácia pri prílež.750.výročia zmienky

3 000,00

3 300,00
50,00

o obci Domaniža
UPSVaR Pov. Bystrica

- dotácia aktivačná činnosť-materiál

Okresný úrad Trenčín

- dotácia na vojnové hroby

Úrad vlády SR

-dotácia na výmenu trávnika viac.ihriska

1 054,55
41,39
13 474,00

a nákup športovej výbavy
DPO SR

-nákup pracovných odevov -DHZ

Nadácia spoločne pre región

-dar pre MŠ –podiel 2% dane

3 000,00
469,12

Spolu:

473 470,82

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
689 035,91

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

697 511,91

101,23

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 689 035,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 697 511,91 EUR, čo predstavuje 101,23 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 17 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 530,00 EUR, čo
je 98,59 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 16 000,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 530,00 EUR, čo
predstavuje 85,96 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 671 255,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 679 981,91 EUR,
čo predstavuje 101,30 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR

Účel
Rozvojový projekt ZŠ-schodolez
Kamerový systém-prevencia
kriminality
Ministerstvo financií SR
Výmena okien a vyk.telies na OcU
Ministerstvo dopravy a výstavby Územný plán obce
SR
Úrad vlády SR
Výstavba detského ihriska
Ministerstvo životného prostredia Zateplenie budovy MŠ
SR
a administratívnej budovy
Mninisterstvo vnútra SR
Rekonštrukcia a modernizácia
požiarnej zbrojnice
Enviromentálny fond
Rozšírenie vodovodu
Spolu:

Suma v EUR
4 700,00
6 000,00
7 000,00
10 752,00
10 000,00
577 529,91
30 000,00
34 000,00
679 981,91

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
112 760,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

93 098,19

82,56

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 112 760,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 93 098,19 EUR, čo predstavuje 82,56 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/2018 zo dňa 24.10.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 82 055,59 EUR, čo predstavuje aj skutočné plnenie.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 141,66 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 803,16 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 411,78 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
11 947,00

Skutočnosť k 31.12.2018
12 332,28

% plnenia
103,22

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 947,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
12 332,28 EUR, čo predstavuje 103,22 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
12 332,28 EUR
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
235,00

Skutočnosť k 31.12.2018
235,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 235,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
235,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
235,00 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 598 215,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 617 257,67

101,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 598 215,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 617 257,67 EUR, čo predstavuje 101,19 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
764 192,27

Skutočnosť k 31.12.2018

786 118,89

% čerpania

102,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 764 192,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 786 118,89 EUR, čo predstavuje 102,87 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 242 616,69 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
235 088,19 EUR, čo je 96,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej školy,školskej jedálne s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 86 294,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
87 611,92 EUR, čo je 101,53 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 382 096,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
410 886,52 EUR, čo je 107,53 % 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 37 364,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
37 924,05 EUR, čo predstavuje 101,50 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 15 820,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
14 608,21 EUR, čo predstavuje 92,34 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
798 022,83

Skutočnosť k 31.12.2018
803 179,12

% čerpania
100,65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 798 022,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 803 179,12 EUR, čo predstavuje 100,65 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ
Z rozpočtovaných 437 971,26 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 437 971,26
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia administratívnej budovy
Z rozpočtovaných 131 084,65 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 131 084,65
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
27 959,66

% čerpania
77,67

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 36 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 27 959,66 EUR, čo predstavuje 77,67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 26 669,66 EUR, čo
predstavuje 102,58 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania
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428 624,00

425 115,23

99,18

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 428 624,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 425 115,23 EUR, čo predstavuje 99,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
425 115,23EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 935,00

Skutočnosť k 31.12.2018
4 935,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 935,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 4 935,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4 935,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 364 959,60
1 352 627,32
12 332,28

1 211 234,12
786 118,89
425 115,23

153 725,48
697 746,91
697 511,91
235,00

808 114,12
803 179,12
4 935,00

-110 367,21
43 358,27
47 361,06
-4 002,79

Príjmové finančné operácie

93 098,19

Výdavkové finančné operácie

27 959,66

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

65 138,53
2 155 804,70
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VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 047 307,90
108 496,80
47 361,06
61 135,74

Za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu obce podľa § 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 sa dosiahol za rok 2018 prebytok
43 358,27 €. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške
47 361,06 € v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. je výsledok z bežného a kapitálového
hospodárenia schodok -4 002,79 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov finančných operácií vo výške 65 138,53 € upravil celkové
hospodárenie obce na sumu 108 496,80 €.
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,EÚ účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 424,13 EUR, a to na :
-prenesený výkon ŠS v oblasti školstva bežné výdavky
6 253,18 EUR
- prenesený výkon ŠS v oblasti školstva dopravné žiakov
198,74 EUR
- prenesený výkon ŠS v oblasti školstva na učebnice
0.24 EUR
- prenesený výkon ŠS v oblasti školstva deti predškolského veku 1 164,97 EUR
-program Erasmus-nevyčerpané prostriedky základnej školy
7 807,00EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 23 000,00 EUR, a to na :
- výmenu okien a vyk.telies na OcU
7 000,00EUR
- kamerový systém obce
6 000,00EUR
- výstavbu detského ihriska
10 000,00 EUR
Z uvedenej sumu je potrebné ešte odpočítať účelové prostriedky týkajúce sa fondu opráv
a zábezpeky na nájom bytov. Narábanie s finančnými prostriedkami na týchto účtoch je určené
osobitnými právnymi predpismi a ich použitie je možné pri dodržaní presne vymedzených
podmienok stanovených v legislatíve.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
48 594,19 EUR.

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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 59/2018 B-2
zo dňa 24.10.2018
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
93 274,46
66 822,29
82 055,59

78 041,16

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel 1,5%
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
4 264,24
3042,62
822,60
697,00
5 787,26

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..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu kúrenia
- na opravu časti stupačky ÚK
- na opravu časti ležatého rozvodu ÚK
- stavebné práce po oprave vykurovania
- zasklenie vchodových dverí
- kontrola BOZP a PO
- vypracovanie energetického auditu
- odmena domovníka
- poplatok za vedenie bankového účtu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
3 813,56
8 816,04
1 784,90

10 844,70
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
5 890 061,24
6 329 132,90
5 382 813,42
5 808 018,89
0,00
5 178 220,05
204 593,37
504 244,87

12 879,99
5 590,545,53
204 593,37
517 823,12

2 094,14
252 944,39
0,00
47 331,52
201 874,82
0,00
0,00
3 002,95

2 008,42
245 887,19
0,00
54 088,53
215 838,98
0,00
0,00
3 290,89

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
5 890 061,24
6 329 132,90
748 616,85
938 856,70
0,00
0,00
938 856,70
1 076 123,09

0,00
0,00
748 616,85
1 099 542,07

3 420,00
4 141,90
684 110,55
82 372,79
302 077,85
3 875 081,45

3 420,00
38 424,13
658 536,13
97 083,96
302 077,85
4 480 973,98

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

41 387,70
16 784,97
10 357,53
2 090,28
38 424,13
302 077,85
647 943,66
40 475,95
1 099 542,07

34 402,34
16 784,97
10 357,53
2 090,28
38 424,13
302 077,85
647 943,66
40 475,95
1 092 556,71

6 985,36

6985,36
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima Banka
Slovensko
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

302 077,85

0,00

7 945,47

302 077,85

2022

847 050,00

26 576,55

6 755,85

647 943,66

2040

Municipálny,inv
estičný úver
Výstavba
bytového domu

Rok
splatnosti

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Obec Domaniža má Prvý municipálny úver (ďalej len PMU) – Zmluva o úvere č. 15/014/2001,
ktorý poskytla obci PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín. V roku 2018 sme nečerpali
PMU a ani sme neznížili istinu úveru. Zostatok úveru k 31.12.2018 je 302 077,85 €. Istinu úveru
môžeme splácať podľa vlastného uváženia a banka realizuje splátky úveru na základe našej
písomnej žiadosti. Úroky z úveru splácame mesačne v 1.deň kalendárneho mesiaca. Za rok 2018
obec Domaniža zaplatila úroky vo výške 7 945,47 €.
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
V roku 2010 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu
súp.č.285 – 21 b.j.Úver je splácaný nájomným z jednotlivých bytov. Úver je krytý záložným
právom na bytový dom na základe záložnej zmluvy č. 306/784/2010 v prospech ŠFRB vo výške
847 050 EUR a záložnej zmluvy č. 0326-PRB-2010/Z v prospech Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 282 350 EUR.
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 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1 242 368,89
2 106,91
1 244 475,80
302 077,85
647 943,66
950 021,51
647 943,66
647 943,66
302 077,85

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

302 077,85

1 244 475,80

24,27%

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 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

1 242 368,89
2 106,91
1 244 475,80
4 024,30
117,60
4 141,90
1 240 333,90

26 669,66
7 945,47
6 662,74
41 277,87

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

41 277,87

1 240 333,90

3,33%

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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách v platnom znení
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 ....
-1-

Telovýchovná jednota Partizán-bežné
výdavky
Slovenský zväz zdravotne ťažko
postihnutých, ZO Domaniža
Haviar Team-Domaniža
Rímskokatolícka farnosť Domaniža
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

12 500,00

12 500,00

0,00

600,00

600,00

0,00

500,00
1 482,00
30,00

500,00
1 482,00
30,00

0,00
0,00
0,00

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016
o dotáciách.
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9 . Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) rozpočtom iných obcí
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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

17 860,28

17 860,28

0,00

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

416 403,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

409 951,08

6 451,92

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo školstva
SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo ŽP SR
OÚ,odbor starostlivosti
o ŽP Trenčín
ÚPSVaR Pov.Bystrica
ÚPSVaR Pov.Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

- prenesené kompetencie ZŠ
(bežné,kapitálové výdavky)
-prenesený VŠS-matrika
-projekt ZENB –kapitálové
výdavky
-prenesený VŠS-životné
prostredie
-hmotná núdza detí-bežný.v
-aktivačná činnosť, menšie
obecné práce
-prenesený VŠSREGOB,REGAD

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

416 403,00

409 951,08

6 451,92

3 243,18
577 529,91

3 243,18
577 529,91

0,00
0,00

146,81

146,81

0,00

248,20
34 272,21

248,20
34 272,21

0,00
0,00

539,05

539,05

0,00

-5-
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Národná agentúra
programu ERASMUS
OÚ
Trenčín,Odb.školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií
SR
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Trenčiansky
samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR

Úrad vlády SR
Úrad vlády SR

-projekt na vytvorenie
partnerstva škôl
-na výchovu a vdelávanie
pre MŠ
-voľby
-projekt ZENB-OcU

7 807,00

0,00

7 807,00

6 231,14

5 066,17

1 164,97

463,30
7 000,00

463,30
0, 00

0,00
7 000,00

-vojnové hroby-úprava
-územný plán obce

41,39
10 752,00

41,39
10 752,00

0,00
0,00

-oslavy 750.výročia prvej
zmienky o obci
-rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice,kamerový systémKV
-výstavba detského ihriskaKV
-výmena
trávnika,šport.potreby-BV

3 000,00

3 000,00

0,00

36 000,00

30 000,00

6 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

13 474,00

13 474,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Jasenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4 563,94

4 563,94

0,00

-4-

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 48 594,19EUR.
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