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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 15.12.2017 uznesením č. 108/2017.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 02.02.2018 uznesením č. 10/2018 – rozpočtové opatrenie
nepodpísané starostkou obce, pozastavený výkon uznesenia
- druhá zmena schválená dňa 15.03.2018 uznesením č. 23/2018
- tretia zmena schválená dňa 16.03.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- štvrtá zmena schválená dňa 03.08.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- piata zmena schválená dňa 15.08.2018 uznesením č. 57/2018
- šiesta zmena schválená dňa 27.09.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- siedma zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 65/2018
- ôsma zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 67/2018
- deviata zmena schválená dňa 12.11.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- desiata zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 18
- jedenásta zmena schválená dňa 21.12.2018 starostom obce Ovčiarsko
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

184 335,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
242 913,00

184 335,00
0,00
0,00
165 587,00

242 238,00
607,00
68,00
176 633,00

164 487,00
1 100,00
0,00
18 748,00

175 532,00
1 101,00
0,00
66 280,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Percentá plnenia sú vyjadrené v celých číslach bez použitia desatinných miest.
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
242 913,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

245 696,18

101 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 242 913,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
245 696,18 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
242 238,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

245 022,10

101 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 242 238,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
245 022,10 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
209 759,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

212 926,32

102 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 188 013,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 097,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 063,98 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 094,74 EUR a príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3 969,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 895,86
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 168,12 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 1 835,96 EUR, ide o pohľadávky voči dvom subjektom.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 702,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 709,02 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 0 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 940,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 140,21 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102 %.
b) nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
27 261,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

26 848,89

98 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 646,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 141,76 EUR, čo
je 105 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 200,00
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 689,00 EUR, príjem
z prenajatých hrobových miest v sume 1 082,76 EUR a príjem z prenajatého inventáru v sume
170,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 945,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 942,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie:
Z rozpočtovaných 1 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 283,00 EUR, čo je
24 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 12 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 104,88 EUR, čo
je 99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vyhlasovanie v miestnom rozhlase
v sume 420,00 EUR, príjem z kopírovacích služieb v sume 0,48 EUR, príjem za uskladnenie
zeminy v sume 10 514,40 EUR a príspevky prijaté od rodičov za materskú školu v sume
1 170,00 EUR.
Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 377,25 EUR, čo je 111
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 995,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 029,87

102 %

Z rozpočtovaných 1 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 029,87 EUR, čo
predstavuje 102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad z poistného plnenia
v sume 920,32 EUR, príjem z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 14,80
EUR, príjem z dobropisov v sume 371,09 EUR, príjem z vratiek z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia v sume 243,00 EUR a príjem z refundácie v sume 480,66 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 223,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
vo výške 3 217,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty
Z rozpočtovaných 1 026,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 025,84 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Grant bol poskytnutý Materskej škole, Ovčiarsko č. 31 pre účel:
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania.
Darca použije dar – 2 % z daní z príjmu na konkrétny účel v zmysle darovacej zmluvy do
31.12.2019.
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Transfery v rámci verejnej správy
Z rozpočtovaných 2 197,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 191,18 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Účel

Ministerstvo vnútra SR

Suma
v EUR
205,59

Ministerstvo vnútra SR

22,80

Hlásenie
pobytu
obyvateľov SR
Register adries

Ministerstvo životného prostredia
SR
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR

58,49

Starostlivosť o životné prostredie

659,00

Výchova a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú
1 rok pred plnením školskej dochádzky
Príprava, vykonanie a zisťovanie
výsledkov volieb
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu
pre miestne komunikácie
Stavebný poriadok

Ministerstvo doprava a výstavby
SR
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR
Spolu

526,86
26,91
691,53

občanov

a registra

2 191,18

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
607,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

606,86

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 607,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
606,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 607,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 606,86 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
68,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

67,22

99 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 68,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 67,22 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
V roku 2018 boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu
z predchádzajúcich rokov v sume 67,22 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ovčiarsko nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Percentá čerpania sú vyjadrené v celých číslach bez použitia desatinných miest.
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
176 633,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

155 745,80

88 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 176 633,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 155 745,80 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
175 532,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

154 644,80

88 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 175 532,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 154 644,80 EUR, čo predstavuje 88 % 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 65 462,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
60 171,86 EUR, čo je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného
kontrolóra obce, pracovníčok Obecného úradu a Materskej školy a odmeny v súvislosti
s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávy obcí.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27 544,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
22 516,78 EUR, čo je 82 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 65 519,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
55 380,08 EUR, čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých organizačných
zložiek, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 17 007,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
16 576,08 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 101,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 101,00

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 101,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 101,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Spracovanie nového Územného plánu obce
Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 100,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prevod vlastníckeho práva k prístupovej komunikácii Slnečná stráň
Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00

Obec Ovčiarsko nezaznamenala v roku 2017 žiadny pohyb výdavkových finančných operácií.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ovčiarsko nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
245 022,10

z toho: bežné príjmy obce

245 022,10

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

154 644,80

z toho: bežné výdavky obce

154 644,80

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

90 377,30
606,86

z toho: kapitálové príjmy obce

606,86

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

1 101,00

z toho: kapitálové výdavky obce

1 101,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
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

-494,14
89 883,16
11 540,24
78 342,92
67,22
0,00

67,22
245 696,18
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VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

155 745,80
89 950,38
11 610,21
78 340,17

Prebytok rozpočtu v sume 89 883,16 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 0,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 89 883,16 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 67,22 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané návratné zdroje
financovania v sume 0,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 67,22 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 z účelovo určených darov – 2 % z daní z príjmu od Nadácie
Spoločne pre región podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 025,84 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených finančných prostriedkov od Združenia
Ovčiarsko – zastúpeného vedúcim členom združenia – spoločnosťou Doprastav, a..s.
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 10 514,40 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 69,97 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
78 340,17 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti
po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
32 260,65
64 223,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 484,06
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Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku neschválilo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2015 do
30.06. po uplynutí rozpočtového roka, z čoho vyplýva, že o prebytku rozpočtu za rozpočtový rok
2015 vo výške 36 497,05 EUR nebolo rozhodnuté a tento nebol použitý na tvorbu rezervného
fondu, zostal v polohe nedefinovaného finančného fondu bez účelového určenia použitia.
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku neschválilo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 2016
30.06. po uplynutí rozpočtového roka, z čoho vyplýva, že o prebytku rozpočtu za rozpočtový rok
2016 vo výške 43 499,67 EUR nebolo rozhodnuté a tento nebol použitý na tvorbu rezervného
fondu, zostal v polohe nedefinovaného finančného fondu bez účelového určenia použitia.
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 vyššieho stupňa ako aj interná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu pracovných síl
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
67,22
510,75
0,00
186,00
272,00
50,00
69,97

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
521 561,15
707 590,09
339 637,54
420 706,61
12 400,00
251 066,49
76 171,05
181 320,93

13 500,00
331 035,56
76 171,05
285 731,90

402,92
0,00
0,00
3 951,61
176 966,40
0,00
0,00
602,68

204,54
0,00
0,00
4 389,46
281 137,90
0,00
0,00
1 151,58

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
521 561,15
707 590,09
500 314,89
564 936,40
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Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
0,00
500 314,89
9 890,65

0,00
0,00
564 936,40
34 082,73

4 057,00
971,10
67,22
4 795,33
0,00
11 355,61

4 100,00
1 435,97
69,97
28 476,79
0,00
108 570,96

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 454,83
8 483,77
4 127,03
1 520,92
0,00
0,00
0,00
69,97

2 454,83
8 483,77
4 127,03
1 520,92
0,00
0,00
0,00
69,97

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

1 435,97
11 890,24
4 100,00
34 082,73

1 435,97
11 890,24
4 100,00
34 082,73

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- záväzky zo sociálneho fondu
- zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
– Spoločný obecný úrad stavebný
- ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
- krátkodobé rezervy – audit, súdny spor
Záväzky spolu k 31.12.2018

0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

-

-

-

-

-

-

-

Rok

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu o úvere.
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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

-

-

-

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

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

-

-

-

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018, pretože
obec Ovčiarsko nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií:

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 dotáciu v súlade so VZN č. 1/2017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie: Občianske združenie Ovčiarsko
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na rozvoj telovýchovy a mládežníckeho
športu
-1-

Občianske združenie Ovčiarsko

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5 400,00

5 400,00

0,00

-4-

V roku 2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko vo výške
5 400,00 EUR s prijímateľom dotácie Občianske združenie Ovčiarsko na obdobie od 03.01.2018
do 31.12.2018. Dotácia bola poskytnutá výlučne za účelom rozvoja telovýchovy
a mládežníckeho športu. Občianske združenie Ovčiarsko použitie poskytnutej dotácie riadne
a včas vyúčtovalo. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške Občianskym združením Ovčiarsko
použitá.
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Ovčiarsko v roku 2018 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.
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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
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

- 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-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

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

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

- prostriedky vlastné
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Príspevková organizácia

-

Vlastné finančné
prostriedky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

-

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

-

-4-

Obec Ovčiarsko financovala v roku 2018 z rozpočtu obce členské príspevky za členstvo
v regionálnych združeniach vo výške 711,09 EUR.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

205,59

205,59

0,00

MV SR

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Register adries

22,80

22,80

0,00

MŽP SR

Starostlivosť o životné prostredie

58,49

58,49

0,00

MŠVVaŠ
SR

Výchova a vzdelávanie detí
materských škôl, ktoré majú 1 rok
pred plnením školskej dochádzky
Príprava, vykonanie a zisťovanie
výsledkov volieb
Pôsobnosť špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie
Stavebný poriadok

659,00

659,00

0,00

486,60

486,60

0,00

26,91

26,91

0,00

691,53

691,53

0,00

Poskytovateľ

-1-

MV SR

MV SR
MDaV SR
MDaV SR

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

-5-

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poukázalo obci Ovčiarsko dotáciu na zabezpečenie činnosti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v sume 691,53 EUR a na
úseku dopravy v sume 26,91 EUR. Tieto finančné prostriedky obec Ovčiarsko previedla na účet
Spoločného obecného úradu Strečno, ktorý pre obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy
na oboch úsekoch.
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb
do orgánov samosprávy obcí boli obci Ovčiarsko poukázané v sume 526,86 EUR, pričom čiastka
40,26 EUR bola vrátená ako nevyčerpané finančné prostriedky.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec
-1-

Obec Hôrky – CVČ
Obec Strečno – SOÚ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 740,00
1 775,55

1 740,00
3 211,52

0,00
1 435,97

-4-

Obec Ovčiarsko poskytla v roku 2018 Spoločnému obecnému úradu Strečno príspevok vo výške
1 775,55 EUR, pričom na základe ročného vyúčtovania bežných výdavkov na činnosť
Spoločného obecného úradu vznikol nedoplatok v sume 1 435,97 EUR, čo tvorí záväzok obce
Ovčiarsko voči obci Strečno, ktorá spravuje Spoločný obecný úrad na úseku stavebného
poriadku a dopravy. Vzniknutý záväzok bol vyrovnaný v roku 2019.
Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Záverečný účet obce Ovčiarsko neobsahuje Hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu, pretože
rozpočet obce na rok 2018 nebol vypracovaný na úrovni programov obce.
13. 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 78 340,17 EUR.
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