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Záverečný účet obce a  

rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.  

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 ods. 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.  

 

Záverečný účet je zostavený v stanovej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Rozpočtové hospodárenie obce  Dolná Ždaňa  sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2019.Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom  dňa 3.12.2018  uznesením č. 7/2018.  

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:  

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2019 dňa 10.6.2019     uz. č.36/2019 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.2/2019 dňa 12.8.2019   uz. č. 42/2019    

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 dňa 21.10.2019 uz. č. 47/2019  

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dňa 9.12.2019   uz. č. 55/2019 

   

 

 
Rozpočet  obce  k 31.12.2019 . 

 

 

Príjmy celkom Schválený  Schválený rozpočet  Skutočnosť k  

  rozpočet po poslednej zmene 31.12.2019 

Príjmy celkom 362 589 501 784 503 843 

z toho :     

Bežné príjmy  362 589 442 784 444 838 

Kapitálové príjmy 0 23 000 23 005 

Finančné operácie 0 36 000 36 000 

Výdavky celkom  362 589 501 784 454 362 

z toho  :     

Bežné výdavky  256 751 333 696 314 993 

Kapitálové výdavky  25 000 87 250 56 283 

Finančné operácie 80 838 80 838 83 086 

Rozpočet obce  0 0 + 49 481 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

501 784                  503 843 100,41 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 501 784 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 503 843 

Eur, čo predstavuje 100,41 % plnenie. 

 

1) Bežné príjmy  

 
 Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

442 784                  444 838 100,46 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 442 784 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 444 838 

EUR, čo predstavuje 100,46 % plnenie.  

 

a) Daňové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

289 965                 290 535 100,19 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 258 100 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 

poukázané prostriedky zo ŠR v sume  258 816 €, čo predstavuje plnenie na 100,27 % . 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 31 865 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31 719 €, čo predstavuje 99,54  

% plnenie. Z toho :  

a) daň z pozemkov   8 736 € 

b) daň zo stavieb      6 413 €  

c) daň z bytov               90 € 

d) daň za psa            1 582 € 

e) daň za užívanie verejného priestranstva 199 € 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  14 628 €  

g) z úhrad za dobývací priestor   71 € 

 
b) nedaňové príjmy:  

  
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

140 729 142 083 100,96 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 134 529  € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 136 032 €, čo predstavuje  

101,11 % plnenie. Ide o príjem z  :  

- z prenajatých pozemkov  469 € 

- prenajatých budov, bytov a  priestorov    135 069 €  

- z prenajatých strojov 493 €  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 6 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 051 €, čo predstavuje 97,59   % 

plnenie.  
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c) iné nedaňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

60 87 145 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 60 EUR, bol skutočný príjem vo výške 87 EUR, čo 

predstavuje 145 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov.  

 
d) Granty a transfery, dotácie :  

Z rozpočtovaných 10 930 € bol skutočný príjem  k 31.12.2019 v sume 11 060 €, čo predstavuje  

101,18 % plnenie.   

 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ŠR-  dotácia na voľby  1 432 voľby 

2. ŠR- hlásenie pobytu 314 Evidencia obyvateľstva 

3. ŠR- životné prostredie 83 Životné prostredie 

5.  ŠR – rodinné prídavky 1022 Rodinné prídavky 

6. ŠR- výchova a vzdelávanie  1 189 Materiál  

7 ŠR- stravné 1 520 Dotácia na stravu 

8. VUC- dotácia  1 500 Výročie obce   

9. Fond na podporu umenia    4 000 Dotácia na kroje 

 Transfery celkom 11 060  

    

 
 Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2).  Kapitálové príjmy:  

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

23 000 23 005 100 

 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

Príjem z predaja pozemkov nebol rozpočtovaný , skutočný príjem k 31.12.2019 bol 5 € . 

Granty a transfery  

Z rozpočtovaných 23 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 000 EUR, čo predstavuje 

100 % plnenie.   

- dotácia na detské ihrisko 8 000 €  

- dotácia na rekonštrukciu v MŠ 15 000 €   

    

5) Príjmové finančné operácie:  

  
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

36 000 36 000 100 

 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 36 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 36 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

Finančné prostriedky z peňažného fondu obce  v sume 36 000 EUR  boli použité na úhradu 

kapitálových výdavkov – multifunkčného ihriska .   
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v celých €  

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

501 784 454 362 90,54  

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 501 784 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 

454 362 EUR, čo predstavuje 90,54 % plnenie.  

 
1) Bežné výdavky   :   

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

333 696 314 993 94,39  

 

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 89 280 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v  sume  87 229 €, čo je 

97,70  % plnenie.  Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ocÚ, opatrovateľskej služby, materskej 

školy a školskej jedálne.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných výdavkov 55 749 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 51 912 €, čo je 

93,11 % plnenie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 163 166 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 152 259 €, čo je 

93,313 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky :  ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.  

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 4 417 € bolo k 31.12.2019 skutočné plnenie v sume 3 503 € z toho  :  

- na členské príspevky  2 065 €, ( ZMOS, ZMO, ZHK)  

- transfer SSÚ 1 072 € 

- transfer CVČ   366 € 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 21 084 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 20 090 EUR, 

čo predstavuje  95,28  % plnenie.  

      

2) Kapitálové výdavky : 

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

87 250 56 283 64,50  

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 87 250 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 

56 283  EUR, čo predstavuje 64,50 % plnenie. 
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Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť 
% 

plnenia 

01.1.1.  rekonštrukcia – výmena okien a dverí Ocú        5 000 4 616 92,32 

06.1.1. realizácia nových stavieb 12 700 0   

06.2.0.  realizácia nových stavieb  multifunkčné ihrisko 37 700 37 613 99,76 

06.2.0. realizácia nových stavieb – detské ihrisko 8 000 0   

06.2.0. realizácia nových stavieb – PD rekonštrukcia    MK                 0 3 000   

06.2.0.  realizácia nových stavieb- PD  Oddychová zóna 4 600 4 082 88,73 

08.1.0.  kúpa prevádzkových prístrojov – čerpadlo na vodu - TJ  2 400 2382 99,25 

08.6.0.  stenový absorbér v sále KD  0 2 640   

09.1.1. 1.modernizácia-  rekonštrukcia v MŠ 15 000 0   

09. 1.1.1. PD rekonštrukcia  MŠ, PD návrh detského ihriska 1 850 1 950 105,4 

Spolu 87 250 56 283 64,5 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

80 838 83 086 102,78 

 
Z rozpočtovaných 80 838  € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2019 skutočné 

čerpanie  v sume 81 836 €, čo predstavuje 101,23  % plnenie.  

- splátka ŠFRB bytovka 253 – 22 489,44 €,  bytovka 257-  29 701,56 €,  bytovka 259 – 29 645 €  

Navýšenie vkladu do základného imania nebolo rozpočtované , plnenie bolo vo výške 1 250 €.   

 

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 

            

Hospodárenie obce  
skutočnosť k 31.12.2019 v 

EUR 

Bežné príjmy  444 838 

Bežné výdavky   314 993 

Bežný rozpočet- prebytok 129 845 

    

Kapitálové príjmy  23 005 

Kapitálové výdavky 56 283 

Kapitálový rozpočet - schodok - 33 278 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
96 567 

 Vylúčenie z prebytku  28 617 

Upravený prebytok                                           67 950 

    

Príjmové finančné operácie 36 000 

Výdavkové finančné operácie 83 086 

Finančné operácie - rozdiel  -47 086 

    

Výsledok hospodárenia  20 864 

    

Príjmy spolu  503 843 

Výdavky spolu 454 362 

 Rozpočtové hospodárenie obce  49 481 

vylúčenie z prebytku 28 617 

upravené hospodárenie  20 864 
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Prebytok rozpočtu v sume 20 864 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 v sume 28 617 

EUR navrhujeme použiť na: 

- Zákonnú   tvorbu rezervného fondu vo výške   6 795,00  EUR  

- Tvorbu peňažných fondov obce vo výške        14 069,00 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 predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 28 617,46 EUR, a to na : 

- rodinné prídavky  97,46 EUR  

- dotácia na detské ihrisko  8 000 EUR  

- dotácia na kroje  4 000 EUR 

- dotácia na rekonštrukciu MŠ 15 000 EUR  

- dotácia na potraviny 1 520 EUR 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  

 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z .z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O tvorbe a  použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2019  2 665,54 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 7 093 

             - ostatné prírastky        

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  multifunkčné ihrisko    0 

               - krytie schodku hospodárenia 0 

              - ostatné úbytky       

KZ k 31.12.2019 9 7858,54 

 

 

Sociálny fond 

Obec v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Zb.  o sociálnom fonde v z. n. p. Tvorbu a požitie sociálneho 

fondu upravuje kolektívna zmluva .    

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2019 2 140,86 

Prírastky - povinný prídel -                     931,32 

Úbytky   -  ostatné úbytky                      2556,06 

KZ k 31.12.2019 516,12 
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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 VZN č. 

1/2015.  

 

Fond prevádzky, údržby a opráv suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  22  120,60 

Prírastky - z dohodnutého nájomného  18 265,84 

vo výške 0,5% z nákladov na obstaranie nájomného bytu    

Úbytky - použitie fondu : služby, revízie, poistné 17 396,60 

KZ k 31.12.2018 22  989,84 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v celých €  
A K T Í V A  

Názov ZS k     1.1.2019 KZ   k 31.12.2019 

Majetok spolu  3 962 045 3 820 715 

Neobežný majetok spolu  3 771 986 3 661 489 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0  

Dlhodobý hmotný majetok 3 651 506 3 539 759 

Dlhodobý finančný majetok 120 480 121 730 

Obežný majetok spolu  186 778 156 698 

z toho :     

Zásoby 5 454 5 376 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 819 99 

Dlhodobé pohľadávky 9 204 3 484 

Krátkodobé pohľadávky 19 407 3 016 

Finančné účty 151 893 144 723 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  3 281 2 529 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS k     1.1.2019 KZ       k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu   3 962 045 3 820 715 

Vlastné imanie a záväzky spolu   1 016 554 1 049 369 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely 2 797 2 797 

Výsledok hospodárenia 1 013 757 1 046 572 

Záväzky  2 154 009 2 074 040 

z toho :     

Rezervy 700 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 97 28 618 

Dlhodobé záväzky 2 093 232 2 007 275 

Krátkodobé záväzky 59 979 38 147 

Bankové úvery a výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie 791 482 697 306 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

Stav záväzkov k 31.12.2019 

 
Druh záväzkov voči  stav k 31.12.2019 

dodávateľom 3 182 

zamestnancom 7 851 

poisťovniam 8 065 

daňovému úradu 2 210 

ostatné záväzky  29 427 

Prijaté preddavky  16 838 

ŠFRB 2 006 467 

záväzky spolu 2  074 040 

 
Stav úverov k 31.12.2019 

 
Veriteľ účel výška poskyt. ročná splátka  ročná splátka  zostatok istiny 

    úveru  istiny úrokov k 31.12.2019 

ŠFRB ( 253) investičný 715 738 22 489 4 707 493 411 

ŠFRB ( 257) investičný 953 260 29 701 7 520 687 740 

ŠFRB (259) investičný 971 796 29 645 7 863 761 683 

    2  640 794 81 835 20 090 1 942 834 

 

 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania :  

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 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 31.12.2018  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                              1 942 834,00Eur 

Spolu celková suma dlhu obce                                                    1 942 834,00 Eur 

 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  

- úverov zo ŠFRB                                                                         1 942 834,00 Eur 

Spolu celková suma dlhu obce upravená o úvery zo ŠFRB          0,00 Eur  

 

 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  

Obec  v roku 2019 neposkytla žiadne záruky.  

 
10.  Podnikateľská činnosť   

Obec v roku 2019 nevykonávala  podnikateľskú činnosť.  

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
- zriadeným organizáciám 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 



11 

 

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 štátnemu rozpočtu   

 
Poskytovateľ  Účelové určenie transferu suma poskytnutých  suma skutočne rozdiel  

   : bežné , kapitálové finančných prostriedkov použitých fin.   

      prostriedkov   

MF SR MŠ – kapitálové výdavky 15 000 0 15 000 

MF SR MŠ - bežné výdavky 1189 1189 0 

MF SR MŠ- kapitálové výdavky  8 000 0 8000 

ÚPSVaR Bežné výdavky - potraviny 1520 0 1520 

MF SR Voľby- bežné výdavky 1738,68 1432 306,68 

FPU Kapitálové výdavky - kroje 4 000 0 4000 

MV SR REGOB - bežné výdavky 314 314 0 

MŽP SR ŽP – bežné ýdavky  83 83 0 

ÚPSVaR RP- bežné výdavky 1118,08 1020,62 97,46 

 
b. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec  v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec v roku 2019  dostala dotáciu z BBSK v sume 1 500 €.     

 

   

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách  
Obec v roku 2019 neposkytla dotácie z rozpočtu obce.  

   

13. Hodnotenie plnenia programov obce   
Obec vo svojom hospodárení neuplatňovala programovú štruktúru.  

 

 

14. Záver  

 
Návrh na uznesenie :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019  

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2019  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

 

1. Celoročné hospodárenie bez výhrad  

 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 2 086,00 Eur na zákonnú  

tvorbu rezervného fondu  a 18 778 Eur na tvorbu peňažných fondov.   

 

                    


