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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 ako celok bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 141/2017
Rozpočet bol zmenený:
Zmeny rozpočtu:
1. zmena schválená OZ RO č. 1 dňa 09.05.2018 uznesením č. 164/2018
2. zmena RO č. 2 schválené OZ dňa 20.08.2018 uznesením č. 178/2018
3. zmena RO č. 3 schválené OZ dňa 10.12.2018 uznesením č. 12/2018
4. rozpočet bol priebežne upravovaný v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 rozpočtovým
opatrením v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas ObZ.

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Rozpočet
1 131 174

Rozpočet po zmenách
1 066 390

175 449
915 725
40 000
1 131 174

208 460
815 000
42 930
1 066 390

157 269
948 975
24 930
0

185 151
861 880
19 359
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 066 390

205 135,12

19

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 066 390 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
205 135,12 EUR, čo predstavuje 19 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
208 460

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

202 204,65

97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 208 460 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
202 204,65 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
a) daňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 110 až 130)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
152 313

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

153 345,46

101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (ekonomická klasifikácia 110)
Z rozpočtovaných celkových príjmov 136 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
138 450,76 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
Daň z nehnuteľností (ekonomická klasifikácia 120)
Z rozpočtovaných 7 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 238,67 EUR, čo
predstavuje plnenie 83 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 268,90 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2 969,77 EUR.
Daň za psa (ekonomická klasifikácia 130)
Z rozpočtovaných 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 412,91 EUR, čo
predstavuje plnenie 92 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ekonomická klasifikácia 130)
Z rozpočtovaných 8 243 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 243,12 EUR, čo
predstavuje plnenie 100 % plnenie
b) nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 212 až 221)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
34 147

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

27 754,53

81

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (ekonomická klasifikácia 210)
Z rozpočtovaných 33 254 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 26 881,53 EUR, čo
predstavuje plnenie 81 % plnenie. Jedná sa o príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov a bytov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (ekonomická klasifikácia 220)
Z rozpočtovaných 893 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 873 EUR, čo predstavuje
plnenie 98 % plnenie. Jedná sa o správne poplatky.
c) Iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 222 až 292)
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2018 po poslednej
zmene
5 840

4 944,75

85

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 840 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 944,75
EUR, čo predstavuje 85 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z predaja smetných nádob, príjmu za aktualizáciu
vodárenskej infraštruktúry, za kopírovanie, za vyhlásenie v obecnom rozhlase, poplatok za MŠ,
stravné MŠ a ročné zúčtovanie ZP.
d) prijaté granty a transfery ( ekonomická klasifikácia 310)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
16 160

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

16 159,91

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 160 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 159,91
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Za rok 2018
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Prievidza

Suma v EUR
14 496,31

Účel
Vytvorenie pracovného miesta pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
aktivačná činnosť

Okresný úrad Trenčín

440,00

Na výchovu a vzdelávanie pre materské
školy

MV SR

24,40

Prenesený výkon štátnej správy – úsek
registra adries

MV SR

144,54

Prenesený výkon štátnej správy – úsek
registra adries

Okresný úrad Trenčín

41,62

Prenesený výkon štátnej správy – úsek
životného prostredia

MDV a RR SR

486,18

Prenesený výkon štátnej správy – úsek
stavebného konania

MV SR /OÚ Prievidza

526,86

Financovanie výdavkov spojených
s komunálnymi voľbami

Spolu

16 159,91

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

2. Kapitálové príjmy: ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

zmene
815 000

0,00

0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 930,47

7

Obec v roku 2018 nemala kapitálové príjmy

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
42 930

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 42 930 EUR, nebol čerpaný úver vo výške
40 000 a skutočne zapojených finančných prostriedkov z minulých rokov do finančných príjmov
bolo k 31.12.2018 v sume 2 930,47 EUR, čo predstavuje 7 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
1 066 390

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

189 762,46

18

Z rozpočtovaných celkom výdavkov 1 066 390 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
189 762,46 EUR, čo predstavuje 18 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
185 151

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

165 311,15

89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 185 151 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
165 311,15 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ( ekonomická klasifikácia 610)
Z rozpočtovaných výdavkov 68 323 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 65 370,29
EUR, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre starostu obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, pre hlavného kontrolóra obce, zamestnancom obecného úradu, zamestnancom
materskej školy a dofinancovanie do miezd pomocným pracovníkom, ktorí sú zamestnaní na
úseku všeobecne prospešných prác pre obec.
Poistné a príspevok do poisťovní (ekonomická klasifikácia 620)
Z rozpočtovaných výdavkov 27 150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 24 928,75
EUR, čo je 92 % čerpanie.
Tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630)
Z rozpočtovaných výdavkov 78 275 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 65 710,18
EUR, čo je 84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, predovšetkým na: zabezpečenie
správy majetku obce, chodu obecného úradu, reprezentačné výdavky pre starostu obce, verejné
osvetlenie, odvoz, spracovanie a likvidácia odpadu, prevádzkovanie obecných cintorínov, ochrana

pred požiarmi, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, všeobecná
pracovná oblasť, starostlivosť o miestne komunikácie, náklady na spoločný stavebný úrad,
multifunkčné ihrisko, obecný rozhlas, obecná knižnica, organizovanie kultúrnych a športových
aktivít pre občanov obce , starostlivosť o pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou MŠ
a sociálne zabezpečenie o starších občanov obce.
Bežné transfery (ekonomická klasifikácia 640)
Z rozpočtovaných výdavkov 5 263 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 028,88
EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
Výdavky na úhradu: ročné členské do stavovských organizácií, odstupné, na nemocenské dávky,
rozpočtový príspevok pre základnú organizáciu Šútovce Jednota dôchodcov na Slovensku
a dotáciu Obecnému podniku Šútovce, s.r.o.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami (ekonomická klasifikácia 650)
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 140 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
4 273,05 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky ( v EUR)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
861 880

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

6 880,37

1

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 861 880 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v
sume 6 880,37 EUR, čo predstavuje 1 % čerpanie. V kapitálových výdavkoch za rok 2018 bola
realizovaná kúpa domu, výdavky na Zberný dvor ako spolufinancovanie, kúpa stĺpov na
multifunkčné ihrisko a výdavky na rozšírenie kapacity MŠ.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene
19 359

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

17 570,94

91

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 19 359 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
17 570,94 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie a predstavuje splácanie úverových istín

4. Finančné plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v EUR
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2018 v €
202 204,65
202 204,65
165 311,15
165 311,15

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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

36 893,50
0,00
0,00
6 880,37
6 880,37
0,00
-6 880,37
30 013,13
-3 657,34
26 355,79
2 930,47
17 570,94
-14 640,47
205 135,12
189 762,46
15 372,66
-3 657,34
11 715,32

Prebytok rozpočtu v sume 26 355,79 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 bude predmetom tvorby rezervného fondu.
Odpočet cudzích zdrojov spolu, z toho:

-3 657,34

Tvorba FO
Použitie FO
Vyúčtovanie NB

-3 440,00
3,90
-221,24

3. 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.
Evidencia Rezervného fondu
text
zostatok k 1.1.2018
Tvorba Rezervného fondu:
- z prebytku predchádzajúceho roka
Čerpanie Rezervného fondu:
- kapitálové výdavky
Zostatok k 31.12.2018

Suma v €
3 597,73

2 930,47
667,26

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.
Evidencia Sociálneho fondu
text
Stav k 1.1.2018

Suma v €
293,39

Tvorba sociálneho fondu:
Čerpanie sociálneho fondu:
čerpanie fondu na sociálnu politiku
Zostatok k 31.12.2018:

688,19
654,00
327,58

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.
Evidencia fondu prevádzky, údržby a opráv
text
Stav k 1.1.2018
Prírastky z dohodnutého nájomného vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie
nájomného bytu – tvorba
Úbytky – použitie fondu:
-za tovary a služby
- pôžička na vyrovnanie účtu byty
Zostatok k 31.12.2018:

Účel
x

Suma v €
10 140,67
3 440,00

x

x
3,90
641,51
12 935,26

x

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
P.č.
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII
C

P.č.
A

Položka aktív
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Rok 2018
1 004 728,69
954 330,71
0,00
875 584,71
78 746,00
49 844,39
6 869,46
0,00

Rok 2017
1 037 605,62
994 706,47
0,00
915 960,47
78 746,00
42 418,65
5 815,54
0,00

0,00
272,05
42 702,88
0,00

0,00
3 524,27
33 078,84
0,00

0,00

0,00

553,59

480,50

Položka pasív
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie

Rok 2018
1 004 728,69
308 777,53

Rok 2017
1 032 605,62
290 961,93

A.I
A.II
A.III
A.III.1
A.III.2
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
C

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
obdobie
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
0,00
308 777,53
290 961,93

0,00
0,00
290 961,93
289 045,61

17 815,60

1 916,32

400 990,48
720,00
0,00

431 432,68
3 800,00
0,00

349 221,54
36 288,98
14 759,96
294 960,68

384 399,58
23 629,14
19 603,96
310 211,01

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- finančnej správe
- ŠFRB
- úvery SZRB
- zábezpeka (14-bj.č. 112)
- sociálny fond
- krátkodobé záväzky
- rezervy

K 31.12.2018 v lehote splatnosti
6 525,48
3 803,73
2 671,00
581,38
371 179,25
14 759,96
9 597,96
327,58
222,10
720,00

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie z rozpočtu obce
na bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedkov

Transferový príspevok pre ZO č. 9
Šútovce
Obecný podnik Šútovce, s.r.o.

350,00

350,00

0,00

200,00

200,00

0,00

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadenú živnosť na podnikanie pre rok 2018.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec poskytla svojej v roku 2018 dcérskej spoločnosti Obecný podnik Šútovce, s.r.o. dotáciu vo
výške 200 €.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
dotácie a účel

Účel

14 496,31
440,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
EUR
14 496,31
440,00

ÚPSVaR Prievidza
Okresný úrad
Trenčín
MV SR
MV SR
Okresný úrad
Trenčín
MDV a RR SR
MV SR /OÚ
Prievidza

Aktivačné práce
MŠ
Evidencia obyvateľov
Register adries
ŽP

24,40
144,54
41,62

24,40
144,54
41,62

0,00
0,00
0,00

Stavebný úrad
Komunálne voľby

486,18
526,86

486,18
526,86

0,00
0,00

Suma
poskytnutá
v EUR

Rozdiel
v EUR

0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce Obec netvorí programový rozpočet (uzn. OZ č. 94/2017

