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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 15.12.2018 uznesením. Rozpočet 

bol upravený  k 31.12.2019 v súlade s čerpaním. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Upravený 

rozpočet/ 

čerpanie/  

k 31.12.2019 

 

Príjmy celkom 286 579 328 010 

z toho :   

Bežné príjmy 286 579 308 210 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 19 800 

Výdavky celkom 286 579 306 329 

z toho :   

Bežné výdavky 246 420 303 256 

Kapitálové výdavky 37 759 1 056 

Finančné výdavky 2400 2017 

Rozpočtové hospodárenie obce 

Výsledok hospodárenia (zisk) 

0 21 681 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

 

Schválený rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019 

286 579 € 328 010 € 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 286 579 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

328 010 EUR, čo predstavuje  114 % plnenie oproti chválenému rozpočtu.  

 

A. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019 

286 579 € 308 210 € 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 286 579 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 308 

210 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie oproti schválenému rozpočtu.  

 

a) daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

196 379 € 231 186 € 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 196 379 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 226 142 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 115 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5 753 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 640 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2681 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 1293 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 45,20 EUR.  

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za predchádzajúce daňové 

obdobia v celkovej sume 5837 EUR. 

 

Daň za psa  bola uhradená vo výške 104 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva  33 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných  5 766 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 404 EUR, čo predstavuje 25 %. K 31.12.2019 obec 

eviduje pohľadávky za vývoz komunálneho odpadu vo výške 4 362 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

4200 € 5 670 € 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za stravné, príjmy z náhrad poistného 

plnenia, príjmy z dobropisov a ostatné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy: 

Z rozpočtovaných  4200  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 670 EUR,  

 

c) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 86 000 EUR bol skutočný príjem vo výške 86 097,12 eur, 

podľa jednotlivých dotácií na predpísaný účel: 

 

 



                                                                      

 

5 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 439,90 Výkon osobitného príjemcu 

MV SR 12 016,80 Strava  ZŠ 

MV SR 2 058,40 Školské pomôcky 

MV SR 316,80 Hlásenie pobytu občanov REGOB 

MŽP SR 89,74 Prenesený výkon  ŽP (vrátené) 

MV SR 32 050,92 TSP a TP 

MV SR 21,20 Register adries 

MV SR 1009,10 Voľby prezidenta a EU parlament 

MPSVaR 25 234,85 Aktivačná činnosť  

MPSVaR 11 063,12 Osobitný príjemca 

iné 1 796,29 Dobrý anjel  

 

Granty a transfery (€) boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

B. Kapitálové príjmy 

Schválený rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

                        0 0  € 

 

C. Príjmové finančné operácie 

Schválený rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019 

0 € 19 800 € 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 

800 € .  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

 

 
Schválený rozpočet na rok 2019   Skutočnosť k 31.12.2019 

286 579 € 306 329 € 

Rozpočtované celkové výdavky 286 579 EUR bolo upravené a skutočne čerpané k 31.12.2019 

na 306 329 EUR, su tu zahrnuté výdavky zo všetkých prijatých účelových transferov zo zdrojov 

ŠR a kapitálové výdavky týkajúce sa projektu Výstavby Materskej školy.  

 

A. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na rok 2019    Skutočnosť k 31.12.2019 

246 420 303 256 

Rozpočtované bežné výdavky boli upravené na skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

303256 EUR.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ: administratívnych pracovníkov, starostu obce, 

hlavného kontrolóra, TSP a TP a pracovníkov na aktivačné práce cez ÚPSVaR. Tieto sú 

následne po  vyúčtovaní refundované.  

620 - Poistné a príspevok do poisťovní. Patria sem odvody z mzdových prostriedkov 

pracovníkov OcÚ, administratívnych pracovníkov, starostu obce, hlavného kontrolóra, TSP a TP 

a pracovníkov na aktivačné práce cez ÚPSVaR 
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630 - Tovary a služby 

V tejto kategórii výdavkov bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 na prevádzkové výdavky 

všetkých stredísk obce , ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

640 - Bežné transfery 

V tejto kategórii výdavkov boli čerpané výdavky na členské príspevky ZMOS a EKOTORYSA, 

transfery náboženským a iným spoločenským službám, transfery na rodinu a deti ako sú dávky 

v hmotnej núdzi, sociálne dávky napr. rodinné prídavky, v rámci osobitného  platieb osobitného 

príjemcu, nemocenské dávky  a ostatné výdavky sociálnej pomoci občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 2000 EUR bolo skutočne čerpané v sume 2 052 EUR, na splátky 

dlhodobého úveru v Prima banke Slovensko a.s.  

 

 

 

B. Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 

37 759 1 056 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 37 759 EUR na spolufinancovanie zo  zdrojov obce, 

bolo skutočne čerpané  1 056 € kapitálové výdavky na predfinancovanie a spolufinancovanie 

projektu výstavba MŠ v obci Malý Slivník zo zdrojov EÚ, ŠR a úhrada za stavebný dozor 

k stavbe projektu Výstavba MŠ. 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Realizácia nových stavieb: Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník 

K  31.12.2019 boli čerpané kapitálové výdavky na predfinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR 

a spolufinancovanie zo zdrojov obce v celkovej výške  1 056 € . 

  

 

C. Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na rok 2018  Skutočnosť k 31.12.2018 

2400 € 2017€ 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2400 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 2017 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a ostatné prevody. 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 308 210 

Bežné výdavky spolu 303 256 

Bežný rozpočet – rozdiel  4 954 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

Kapitálové  výdavky spolu 1056 
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Kapitálový rozpočet - rozdiel -1056 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 898 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3898 

Príjmové finančné operácie  19800 

Výdavkové finančné operácie 2017 

Rozdiel finančných operácií 17783 
PRÍJMY SPOLU   328 010 
VÝDAVKY SPOLU 306 329 
Hospodárenie obce  21 681 
Vylúčenie z prebytku rozdiel finančných operácií 17783 

Výsledok hospodárenie  3 898 

  

Prebytok rozpočtu v sume 3898 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, navrhujeme použiť na : 

  

- tvorbu rezervného fondu ( 100%)  3898,0 EUR  

-  

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

3898,00  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.   

              

Sociálny fond 

 

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

v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica 

tvorby a čerpania sociálneho fondu.Sociálny fond 

Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 300,11 

Tvorba SF  - povinný prídel -    1,0    %                    1 043,00 

Čerpanie    - ostatné úbytky  na stravné   lístky zamestnancov                 989,11 

KZ k 31.12.2019 354 € 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 

A K T Í V A  

Názov KZ  k  31.12.2019 
v EUR 

KZ  k  31.12.2018 
v EUR 

Majetok spolu 1 711 912,34 1 661 844,82 

Neobežný majetok spolu 1 631 570,69 1 627 789,69 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 122,00 1 122,00 
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Dlhodobý hmotný majetok 1 503 494,24 1 499 713,24 

Dlhodobý finančný majetok 126 954,45 126 954,45 

Obežný majetok spolu 57 870,61 11 584,09 

z toho :   

Zásoby 0 146,40 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2668 2668,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 37767,99 7 551,25 

Finančné účty 2 256,62 1 158,44 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 37 649,04 22 471,04 

 

P A S Í V A  

Názov KZ  k  31.1.2019  
v EUR 

KZ  k  31.12.2018  
v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 711 912,34 1 661 844,82 

Vlastné imanie  202 486,97 110 332,69 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia nevysporiadaný 202 486,97 110 332,69 

Záväzky 247 639,98 289 726,74 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9 931,68 0,00 

Dlhodobé záväzky 78 638,70 78 575,79 

Krátkodobé záväzky 149 329,30 199 269,33 

Bankové úvery a výpomoci 9 829,62 11 881,62 

Časové rozlíšenie 1 261 785,39 1261785,39 

 

 

 

 

 

 

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 10 253,23 15 747,19 0,00 

- zamestnancom 9 225,00 10 114,00 0,00 
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- poisťovniam  2 787,07 3 922,07 0,00 

- daňovému úradu 841,00 772,00 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0 1 441,09 0,00 

- bankám 9 829,62 11 881,62 0,00 

- štátnym fondom 0 0 0,00 

- ostatné záväzky (Magellan CE, atd.) 137 775,59 256 541,77 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2019 170 711,44 289 726,74 0,00 

 

 

Stav bankových úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka prevádzkový 2 052 480 9 829,62 r. 2024 

 

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.  

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 

- zostatok istiny z bankových úverov   9 829,62 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce  9 829,62 EUR 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

9 829,62 281 725 € 3,48 % 

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

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. b) 

2 532 € 281 725 € 0,89 % 

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

 

 

 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) zriadeným a založeným 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 

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  

Obec založila spoločnosť SLIMAL, s.r.o. Malý Slivník, IČO: 47531436   
Názov spoločnosti Právna 

forma 

Základné 

imanie (ZI) 

spoločnosti 

v peňažných 

jednotkách  

 

Podiel ÚJ 

na 

základnom 

imaní (ZI) 

spoločnosti 

v % 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti 

v eurách  

k 31.12. 

2018 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti  

v eurách  

k 31.12. 

2017 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2018 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2017 

SLIMAL s.r.o. 5000 100 5000 5000 5000 5000 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

MV SR Výkon osobitného príjemcu 439,90 439,90 0,00 

MV SR Strava  ZŠ 12016,80        12016,80 0,00 

MV SR Školské pomôcky 2 058,40 2 058,39 0,01 

MV SR Hlásenie pobytu občanov REGOB 316,80 316,80 0,00 

MŽP SR Prenesený výkon  ŽP 89,74 0 89,74 

MV SR TSP a TP 37 368,10 37 368,10 0,00 

MV SR Register adries 21,20 21,20 0,00 

MV SR Voľby 1 355,90 1 009,10 346,80 

MPSVaR Aktivačná činnosť  25 234,85 35 166,53 9 931,68 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec neuzatvorila v roku 2019 zmluvy s  inými obcami. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC 

 

 

 

 

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu  

        
Obec Malý Slivník nepoužíva programový rozpočet, jednotlivé výdavky sú členené podľa 

štatistickej (COFOG), funkčnej a ekonomickej klasifikácie výdavkov verejnej správy.  
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