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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 prebytkový. 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 12.12.2018 uznesením č.172/2019
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 08.08.2018 uznesením č. 194/2018
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 14/2018
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 25.2.2018
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu dňa 24.8.2018
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č.3 starostu dňa 21.12.2018
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

918204,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 150 309,66

860 504,00
0,00
10 000,00
47 700,00
917 852,41

1 098 203,04
0,00
2 781,83
49 324,79
1 116 125,12

242 186,00
30 000,00
26 962,00
618 704,41
351,59

357 466,02
202,61
28 463,92
729 992,57
34 184,54

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 150 309,66
Hospodárenie obce
1. Bežné príjmy

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 150 308,72

100,00

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 098 203,04

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 098 202,10

100,00
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a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
453 236,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

453 235,77

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 370 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 422 181,56 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,10 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15119,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 181,31 EUR, čo
predstavuje plnenie na .100,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9269,26 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 792,76 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume119,29 EUR
Daň za psa 498,91€
Daň za užívanie verejného priestranstva 991,00€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14382,99€
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
63 836,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

63 835,79

99,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 55 509,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 59 321,57 EUR, čo
je 106,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
3313,76€ EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 668,01 EUR
z prenajatých bytov 48304,80€, z prenájmu sály 1035,00€
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4514,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 514,22 EUR, čo je
114,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky 1611,53€, za MR
58,00€, poplatky od členov obecnej knižnice 22,30€, cintorínske poplatky 206,25€, kanalizačný
poplatok 1869,99€, predaja prebytočného majetku vo výške 552,00€ / predaj kuka nádob 165€,
výrobky zo zabíjačky 387€/ D. Majer voda 127,76€, za znečistenie vzduchu 66€
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
500,68

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

499,97

99,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 500,68 EUR, bol skutočný príjem vo výške 499,97
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek za el. energiu a preplatok zdrav.
poistenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 580 630,36 EUR bol skutočný príjem vo výške 580
630,57 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Záverečný účet obce Bzovík za rok 2018

4

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
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Ministerstvo kultúry SR
Okresný úrad Zvolen
UPSVaR Zvolen
UPSVaR Zvolen
UPSVaR Zvolen
UPSVaR Zvolen
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica

10 000,00
3243,18
10536,46
3123,29
61915,18
10721,59
375,21
30,80
1372,80
231,76
526,86
429830,00
73,00
5466,20
3411,04
13303,00
5190,00
1278,20
10080,00
1873,00
4850,00
3208,00

Revitalizácia hradu
Matričná činnosť
Dotácia na mzdy pracovn. AČ
Dotácia na mzdy
Revitalizácia Hradu - mzdy
Revitalizácia Hradu - mzdy
REGOB
REGISTER ADRIES
Rodinné prídavky
Odmena skladníka CO
Voľby do samosprávy
Prenesené kompetencie
Dotácia na učebnice
Dotácia na stravu
Dotácia na lyžiarsky kurz
Cestovné žiakom
Vzdelávacie poukazy
Školské potreby
Asistent učiteľa
MŠ vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie ZS
ERAZMUS

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
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

Neboli rozpočtované žiadne kapitálových príjmy.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 781,83

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 781,83

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 781,83 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 2781,83 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Finančné prostriedky
použila naša rozpočtová organizácia na určený účel do 31.03.2019
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 v sume 690,16 EUR dopravné a 2091,67 €
prenesené kompetencie
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený
Schválený rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
rozpočet
na rok 2018 po
k 31.12.2018
poslednej zmene
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47 700,00
49 324,79
49 324,79
100,00
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných bežných príjmov 49324,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
49324,79 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Skutočné čerpanie:
- Z prenajatých budov – 2 701,93 €
- Poplatky za školy a škol. zariadenia 23 55,94
- Platby za stravné – 41 798,40€
- Vratky r. 2017 - 2 468,52€
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet
0,00

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
0,00

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet
917 852,41

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
1 116 125,12

Hodnotenie výdavkov obce.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
242 186,00
357 466,02

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 116 127,13

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia
100

% plnenia

357 468,03

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
EK 611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov so zdrojom 41 124587,13 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 124586,98 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ďalšie mzdové náklady vznikli na
základe zmlúv z UPSVaR vo výške 8852,56€ a mzdy pracovníkov pracujúcich na Hrade vo
výške 47884,41€ boli financované Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
navýšenie
mzdových nákladov vzniklo prijatím do pracovného pomeru aktivačných
pracovníkov
EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 45 191,60EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
45192,23 , čo je 100% čerpanie.
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EK 630 Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov149984,01EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
149985,46EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
EK 640 Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 24962,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
24962,88 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
EK 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12740,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
12740,48 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
30 000,00

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
202,60

Skutočnosť
k 31.12.2018
202,61

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 202,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 202,60 EUR a to na nákup pozemkov . Náklady na výstavbu multifunkčného ihriska pri
ZŠ boli vykryté orginálnymi finančnými prostriedkami .
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Obec v roku 2018 nemala významné položky kapitálového rozpočtu .
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
26 962,00
28 463,92

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

28 463,92

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 28463,92 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov zo ŠFRB na 16 BJ 269 a 275 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
28463,92 EUR, čo predstavuje 100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet
618 704,41

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
677 951,41

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

677 951,41

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 677 951,41EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 677 951,41 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
0,00

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
52 041,16

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

52 041,16

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
52 041,16 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

1 147 526,89

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

1 035 419,44

1 098 202,10
49 324,79
357 468,03
677 951,41

112 107,45
0,00
0,00
0,00

52 243,77
202,61
52 041,16

-52 243,77
59 863,68
9 675,58
0,00
2 781,83
28 463,92

-25 682,09
1 150 308,72
1 116 127,13
34 181,59
9 675,58
24 506,01

Prebytok rozpočtu v sume 59 863,68 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 podľa
osobitných predpisov vo výške 9 675,58€ navrhujeme použiť na :
-

na vysporiadanie zostatku finančných operácií 25 682,09 EUR
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-

tvorbu rezervného fondu

24 506,01 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 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 účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 151,19 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 739,43 EUR
- dopravné pre deti v sume 411,76 EUR
b)nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 4 778,91€ EUR, Príjem od nájomníkov do FO bol vo výške 3 879,12 €a
povinná tvorba v zmysle zákona je vo výške 7 439,53€ a náklady na bežné opravy vo
výške 2660,62 EUR
c)nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 2 745,48. EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
24 506,01 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
133 418,23
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
55 624,56
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
189 042,79
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 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

1 192,54

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z .n .p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
29 176,58
3879,12
2582,91
30 472,79

5.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
3156137,98
3162738,73
2599276,86
2669813,17
0,00
2407550,86
191726,00
556705,12

0,00
2478087,17
191726,00
492857,96

726,60
264656,26

726,60
226220,94
0,00
7623,39
258287,03

9133,15
282189,11
156,00

67,60

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3156137,98
3162738,73
1978290,88
1944741,62
4545,49
1973745,39
726575,96

4545,49
0,00
1940196,13
745587,99

1100,00
2151,19
629649,14
93675,43

0,00
2781,73
657800,01
85006,25
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
451271,14

0,00
472409,12

Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni
Názov účtu

Číslo účtu

Pokladnica
Bežný účet
Dotačný účet
Bežný účet – ZŠ
Rezervný fond
Sociálny fond
Fond opráv
Finančná zábezpeka

zostatok
6 413,00
8 575,26
3 806,05
5 387,28
189 042,79
1 192,54
30 472,79
37 299,40

3925412/0200
2021387856/0200
1591324254/0200
123-3925412/0200
1167067551/0200
3579758358/0200
3063339558/0200
SPOLU :

282 189,11

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
štátnym fondom 1.rok splátka
ostatné záväzky- FZ byty
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

2 176,80
14 569,08
7 929,43
1 776,23
-

2 176,80
14 569,08
7 929,43
1 776,23

37 299,40
63 750,94

37 299,40
63 750,94

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

ŠFRB 16BJ-269
ŠFRB 16BJ-275
ŠFRB
Dlhodobé
záväzky

Účel

úver
úver
Splátky do
jedného roka

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

309 267,74
614 029,00

9 595,16
18 868,76

7 909,72
4 830,76

193 754,42
463 677,08
29 147,82

923 296,74

28 463,92

12 740,48

689 579,32

Rok
splatnosti

r. 2032
r.2040
122019

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.
Záverečný účet obce Bzovík za rok 2018
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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 pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

528 258,85
479 599,67
48 659,18
528 258,85
657 431,50

657 431,50

657 431,50
657 431,50
657 431,50

657 431,50
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

528258,85

%

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

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
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
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

Suma v EUR

995 354,41
946 692,23
48 658,67
467 095,56
467 095,56

528 258,85

27 967,15

13 237,25

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie
Záverečný účet obce Bzovík za rok 2018
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9. 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. 4/2015 o dotáciách, 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

TJ Družstevník Bzovík
Stolnotenisový klub
Fitnes klub
Turistický klub
Klub dôchodcov
Spolok drobnochovateľov
Mariášový turnaj
Michaela Urban

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

13692,00
1771,22
657,58
400,00
1500,00
250,00
150,00
65,66

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

13,692,15
1771,22
675,58
400,00
1500,00
250,00
150,00
65,66

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

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.4/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadenú 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

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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
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-2-

ZŠ s MŠ Bzovík

-3-

198 758,53

-4-

198 758,53

0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

ZŠ s MŠ Bzovík
478 562,44
476 411,25
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B. Bystrica
OU B.Bystrica
OU Zvolen
OU Zvolen
ZŠ
OU Zvolen
OU Zvolen
OU Zvolen
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR Krupina
UPSVaR Krupina
MK SR
UPSVaR Krupina
UPSVaR Krupina
Obec

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

ZŠ – prenesené kompetencie
ZŠ- učebnice
ZŠ- lyžiarsky kurz
ZŠ- dopravné
ZŠ-vzdelávacie poukazy
ZŠ- asistent učiteľa
ZŠ- MŠ vzdelávanie
ZŠ- výchova a vzdelanie zo SZP
ZŠ- ERAZMUS
ZŠ-strava soc. Deťom
ZŠ- školské potreby
Obec – rodinné prídavky
Obec- Voľby do samosprávy
Obec- odmena skladníka
Obec – Register adries
Obec – REGOB
Obec – Matrika
Obec – Revitalizácia Hradu
Obec – Revitalizácia Hradu
Obec – Revitalizácia Hradu
Obec- AČ dotácia na mzdy a odv
Obec- AČ REŠTRD § 54
Spolu :

2 151,19

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

429830,00
73,00
3411,04
13303,00
5190,00
10080,00
1873,00
4850,00
3208,00
5466,20
1278,20
478562,44
1372,80
526,86
231,76
30,80
375,21
3243,18
61915,18
10712,59
10000,00
10536,46
3123,29
102 067,92

428090,57
73,00
3411,04
12891,24
5190,00
10080,00
1873,00
4850,00
3208,00
5466,20
1278,20
476411,25
1372,80
526,86
231,76
30,80
375,21
3243,18
61915,18
10712,59
10000,00
10536,46
3123,29
102 067,92

1739,43
0,00
0,00
411,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2151,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

580630,57

578479,38

2151,19

-5-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Záverečný účet obce Bzovík za rok 2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

15

Mesto Krupina - CVČ

2 044,80

2 044,80

0,00

e) Ostatné finančné vysporiadanie
Stav k 1.1.2018
Obec

Spoločný
úrad

obecný

1 677,25

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 105,50

2 141,44

1 641,31

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Bzovík od 1.1.2015 neuplatňuje programový rozpočet podľa §4 ods.5 zákona č.583/2014
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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

vedomie

správu

hlavného
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 24 506,01 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.
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