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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 11.12.2017 uznesením č.50/2017
Rozpočet bol zmenený:
- zmena schválená dňa 21.5.2018 uznesením č. 7/2018
- zmena schválená dňa 8.10.2018 uznesením č. 37/2018
- zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1 dňa 6.01.2018
- zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 2 dňa 30.03.2018
- zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 3 dňa 30.06.2018
- zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 4 dňa 30.09.2018
- zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 5 dňa 20.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

1556079,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1872097,46

1193779,00
0,00
333400,00
28900,00
1556079,00

1392631,00
185800,00
254100,00
39566,46
1695621,82

1386188,14
185761,76
254068,31
85918,18
1633542,48

719259,00
300000,00
33700,00
503120,00

791569,00
313130,00
34100,00
556822,82

694362,71
309714,64
34068,31
595396,82

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou

Skutočné
čerpanie
k 31.12.2018
1911936,39
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1832531,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1826018,21

99,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1832531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1826018,21 EUR, čo predstavuje 99,64 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1392631,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1386188,14

99,54

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1301718,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1301328,99 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
769600,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

765853,43

97,79

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 658800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 658737,76 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 107115,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 58763,41 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,49 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37831,45 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 20931,96 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1474,82 EUR.
Daň za psa bola 1550,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva bola 1167,47 EUR.
Daň z ubytovania bola 692,40 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bola 44942,39 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
105349,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

130177,08

99,34

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 105349,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 104776,81 EUR,
čo je 99,34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
5154,34 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 42702,01 EUR, príjem
z predaja tovarov a služieb (voda, opatrovateľské, smetné nádoby, cintorínske poplatky a pod.)
predstavuje čiastku 56920,46 EUR.
4

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 26330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25400,27 EUR, čo
je % 99,63 plnenie. Čiastka 13100,11 EUR prestavuje úhradu nákladov školskej jedálne a čiastka
12300,16 EUR sú ostatné správne poplatky.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14050,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

13926,95

98,85

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14050,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018
vo výške 13926,95 EUR, čo predstavuje 98,85 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek, výťažky z lotérií,
poistné plnenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 477302,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 476230,68
EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
VÚC Nitra
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond

Účel

Suma v EUR
828,48
1495,27
4466,45
1309,60
741,84
214,45
364,19
450172,00
2819,00
2050,00
10000,00
32,40
1737,00

Individuálne potreby, rod. prídavky
Voľby do NRSR
Matrika
Hmotná núdza
REGOP
Životné prostredie
Civilná obrana – sklad CO
Základná škola
Materská škola
Kultúrno-športové podujatie
Oplotenie Základnej školy
Register adries
Obnova dediny - realizácia

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
185800,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

185761,76

99,98

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 185800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 185761,76 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2498,76 EUR, čo je
100,05 % plnenie. Táto čiastka predstavuje príjem z predaja pozemkov.
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Granty a transfery
Obec k 31.12.2018 dostala účelové kapitálové granty a transfery a to Z environmentálneho fondu
v hodnote 170000,00 Eur na vybudovanie vodovodu a 3263,00 EUR na realizáciu výstavby
altánku - obnova dediny a transfer zo Slovenského futbalového zväzu v hodnote 10000,00 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Slovenský futbalový zväz
Environmentálny fond

Suma v EUR
3263,00
10000,00
170000,00

Účel
Realizácia obnovy dediny – altánok
Vybudovanie závlahy ihriska
Vybudovanie vodovodu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
254100,00
254068,31
Obec Zbehy v roku 2018 neprijala žiadny nový úver.

% plnenia
99,99

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola:
Obec Zbehy má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a to Základnú školu.

Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
39566,46

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

39566,46

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 39566,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
39566,46 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Čiastka 46351,72 EUR nebola rozpočtovaná a
predstavuje úhradu nákladov školskej jedálne.
Základná škola mala iba bežné príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1138799,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1038145,00

91,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1138799,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1038145,00 EUR, čo predstavuje 91,16 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
791569,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

694362,71

87,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 791569,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 694362,71 EUR, čo predstavuje 87,72 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 255590,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
233848,64 EUR, čo je 82,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy, dohody o vykonaní práce a odmeny
obecného zastupiteľstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 96494,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
82107,67 EUR, čo je 83,42 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 397550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
343081,51 EUR, čo je 83,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú manažment, kontrola, sociálne služby, bezpečnosť, zamestnanosť, komunikácie, odpadové
hospodárstvo, rozvoj obce, vybavenosť, rekreačné a športové služby, kultúra, materská škola. Sú
tu účtované cestovné náhrady, energie (voda, elektrina, plyn), bežný materiál, dopravné,
pohonné hmoty rutinná a štandardná údržba budov, ciest, verejných priestranstiev, nájomné za
nájom, osvetlenie, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby zabezpečujúce fungovanie a chod
obce a jej zložiek.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 36135,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
30681,59 EUR, čo predstavuje 84,91 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4643,30
EUR, čo predstavuje 80,06 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
313130,00
309714,64
98,91
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 313130,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 309714,64 EUR, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup autobusu v hodnote 2000,00 EUR
b) Vybudovanie chodníkov priechodov pre chodcov v hodnote 38314,01 EUR
c) Rekonštrukcia plotu na zelenom dvore v hodnote 3944,04 EUR
d) Zhotovenie časti územného plánu obce v hodnote 3000,00 EUR
e) Výstavba altánku – obnova dediny v hodnote 3263,00 EUR
f) Výstavba kaplnky v hodnote 10930,00 EUR
g) Výstavba vodovodu v hodnote 222468,78 EUR
h) Projektová dokumentácia na cyklistickú cestu v hodnote 4222,00 EUR, prípravná a
projektová dokumentácia na kaplnku 6.520,00 EUR
i) Vybudovanie závlahy ihriska v hodnote 10000,00 EUR (z dotácie), v hodnote
spolufinancovania 4102,81 EUR a projektovej dokumentácie v hodnote 950,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
34100,00
34068,31
99,91
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 34100,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 34068,31 EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií boli prostriedky v hodnote 17676,00 EUR
použité na splácanie istiny krátkodobého úveru a prostriedky v hodnote 16 392,31 EUR použité
na splácanie istiny zo ŠFRB.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
556822,82
556822,82
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 556822,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 556822,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čiastka 38574,00 EUR nebola rozpočtovaná a predstavuje výdavky školskej jedálne.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
0,00
0,00
0,00
V roku 2018 neboli rozpočtované žiadne kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie a ani
neboli k 31.12.2018 žiadne skutočné výdavky čerpané.

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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1472106,32
1386188,14
85918,18

1289759,53
694362,71
595396,82

+182346,79
185761,76
185761,76
0,00

309714,64
309714,64
0,00

-123952,88
+58393,91
4242,20
+54151,71
254068,31
34068,31

+220000,00
1911936,39
1633542,48
+278.393,91
4242,20
+274.151,71
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Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 54151,71 EUR bol
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
5415,17 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
55911,58
5631,23
2130,02
59412,79

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 sa v prípade potreby používa v súlade s predpismi na
bytové domy 2x7 b.j.
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 :
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
21939,91
4268,54
308,40
25900,05

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 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
4480,66
2131,58
957,60
500,00
5154,64
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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

KS k 1.1.2018 v EUR
5382807,84
4539985,98

ZS k 31.12.2018 v EUR
5512533,85
4653751,31

11300,00
4133293,51
395392,47
842600,14

15800,00
4242558,84
395392,47
857981,28

419,27
369259,94

6249,99
351379,94

29693,99
443226,94

36246,01
464105,34

221,72

801,26

ZS k 1.1.2018 v EUR
5382807,84
2287009,25

KZ k 31.12.2018 v EUR
5512533,85
2356289,63

2287009,25
516206,05

2356289,63
504961,66

1700,00
4002,25
454244,84
29739,44
26519,52
2579592,54

1800,00
4242,20
442486,65
47589,29
8843,52
2651282,56

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- zábezpeka na byty
- štátnym fondom
- fond opráv
- ostatné záväzky
- sociálny fond
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

3389,70
25149,30
8206,18
5515,29
4242,20
8843,52
13676,68
397755,28
25900,05
5328,82
5154,64
490075,94

z toho po lehote
splatnosti

3389,70
25149,30
8206,18
5515,29
4242,20
8843,52
13676,68
397755,28
25900,05
5328,82
5154,64
490075,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka, a.s.
ŠFRB

Účel

investičný
Výstavba bytoviek

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.201
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17676,00
16392,31

498,21
4145,09

8843,52
397755,28

Rok
splatnosti

r. 2019
r. 2041

Obec Zbehy neprijala v roku 2018 žiadny nový úver.
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1.374.402,20 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0,00 EUR
Spolu
1.374.402,20 EUR
- z toho 60 %
824.641,32 EUR
- z toho 25 %
343.600,55 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

8843,52 EUR
397755,28 EUR
406598,80 EUR
397755,28 EUR
8843,52 EUR
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Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

8843,52

1472106,32

0,60 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

17676,00

1472106,32

1,20 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : podpora fungovania
organizácii a kultúrno-spoločenských akcií
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

ZO Zväzu zdravotne postihnutých
500,00
500,00
0,00
ZO Slovenského zväzu tech. Športov
606,90
606,90
0,00
TJ Slovan Zbehy
11385,00
11385,00
0,00
ZO Jednoty dôchodcov
1700,00
1700,00
0,00
Únia žien
0,00
0,00
0,00
Miestny kynologický klub
600,00
600,00
0,00
Spolok turistov
200,00
200,00
0,00
Zbežanček
500,00
500,00
0,00
Poľovné zduženie
1100,00
1100,00
0,00
ZO Slovenský červený kríž
900,00
900,00
0,00
Fit klub
200,00
200,00
0,00
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Zbehy nevyvíja podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Základná škola Zbehy
108151,42
108151,42
0,00
Čiastka 108151,42 EUR predstavuje poskytnuté originálne kompetencie voči ZŠ Zbehy
a preposlané vlastné prímy ZŠ Zbehy.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo financií SR
Environmentálny fond
Úrad práce soc. vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc. vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Ministerstvo vnútra SR
Slovenský futbalový zväz
Environmentálny fond

c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-2-

Bežné výdavky – oprava oplotenia
Základnej školy
Bežné výdavky –obnovu dediny
realizácia
Bežné výdavky – Individuálne potreby,
rod. prídavky
Bežné výdavky – Voľby do NRSR
Bežné výdavky – Matrika
Bežné výdavky – Hmotná núdza
Bežné výdavky – REGOP
Bežné výdavky – Životné prostredie
Bežné výdavky – Civilná obrana – sklad
CO
Bežné výdavky – Základná škola
Bežné výdavky – Materská škola
Bežné výdavky – Register adries
Kapitálové výdavky – závlaha ihriska
Kapitálové výdavky– výstavba vodovodu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 -4)

-5-

10000,00

10000,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

828,48

828,48

0,00

1495,27
4466,45
1309,60

1495,27
4466,45
1309,60

0,00
0,00
0,00

741,84
214,45
364,19

741,84
214,45
364,19

0,00
0,00
0,00

450172,00
2819,00
32,40
10000,00
170000,00

450172,00
2819,00
32,40
10000,00
170000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nečerpala žiadne prostriedky od iných obcí, ani neposkytla žiadne prostriedky iným
obciam.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC Nitra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2050,00

2050,00

0,00

-4-

Obec Zbehy vyčerpala dotáciu z VÚC na kultúrno-spoločenské športové popoludnie v súlade so
zmluvou.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Programový rozpočet
Výdavky verejnej správy
Plánovanie, manažment, kontrola a služby,
obecné zastupiteľstvo
Sociálne služby
Opatrovateľská služba, pomoc v HN
Bezpečnosť
Verejné osvetlenie, CO, požiarna ochrana
Komunikačná infraštruktúra
Údržba a výstavba miestnych komunikácií
Odpadové hospodárstvo
Rozvoj obce, občianska vybavenosť
Rozvoj bývania, domy smútku, zásobovanie
vodou, zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Kultúra
Kultúrne služby a akcie, knižnice,
vydavateľské služby, transfery občianskym
združeniam na kultúrno-spoločenskú
činnosť
Vzdelávanie
Materská škola – mzdy a odvody,
prevádzka MŠ, školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet
340942,00

Skutočnosť
313177,41

% plnenia
91,86

20860,00

14118,68

67,68

29716,00

25346,29

85,30

80924,00

76885,39

95,01

65742,00
307410,00

57599,71
300201,46

87,61
97,66

41165,00

31028,01

75,37

50430,00

44373,51

87,99

201610,00

175415,20

87,01

Obec vypracovala a upravovala rozpočet v závislosti od priorít a potrieb obce. Na
základe rokovania obecného zastupiteľstva sa stanovili ciele a priority, ktoré bolo
potrebné riešiť. V zmysle návrhov a potrieb bol vypracovaný rozpočet obce, ktorý bol
operatívne upravovaný a prispôsobovaný potrebám a cieľom obce. Obec sa snažila
riadiť pokynmi a vypracovaným rozpočtom, čo sa odzrkadlilo aj na čerpaní rozpočtu vo
výške 91,16 %. Obec postupovala v zmysle programového rozpočtu a naplnila jednotlivé
programy rozpočtu obce viď. hodnotenie plnenia programov obce. Podrobné členenie
výdavkov obce je prílohou záverečného účtu.
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