
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Blažovce 

za rok 2018 

 

 
 

 

 
Predkladá :  Marek Chorváth. starosta 

Spracoval:   Marta Horváthová, účtovníčka 

 

V Blažovciach  dňa  04.03.2019 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 08.04.2019 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 08.04.2019 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 08.04.2019 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Blažovciach dňa 08.05.2019, uznesením 

č. 6/2019. 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 08.05.2019 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 08.05.2019 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 08.05.2019 
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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol zostavený. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 25/2017. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2018  dňa 14.2.2018 

- druhá zmena schválená dňa 8.3.2018 uznesením č. 9/2018 

- tretia zmena  schválená dňa 16.11.2018 uznesením č. 26/2018 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 39 078,00 72 987,10 

z toho :   

Bežné príjmy 39 078,00 42 987,10 

Kapitálové príjmy          0,00 30 000,00 

Finančné príjmy          0,00         0,00 

Výdavky celkom 39 078,00 72 987,10 

z toho :   

Bežné výdavky 39 078,00 41 275,10 

Kapitálové výdavky          0,00 31 712,00 

Finančné výdavky          0,00          0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 39 078,00 72 987,10 

 

 



                                                                      4 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

72 987,10 74 335,54 101,85 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 72 987,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

74 335,54 EUR, čo predstavuje  101,85 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

42 987,10 44 335,54 103,14 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 42 987,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

44 335,54  EUR, čo predstavuje  103,14 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

39 632,00 40 984,11 103,41 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 35 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 36 347,10 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 103,85 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 2 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 889,48 EUR, čo 

predstavuje 98,62 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 592,52 EUR, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 1 278,20 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 18,76 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  2 864,84 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 24,64 EUR. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 110,48  EUR. 

 

Daň za psa  90,00 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 657,53 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

250,14 245,40 98,11 

 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 244,00 EUR, čo je 

97,6  % plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

400,00 401,07 100,27 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 400,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 401,07 

EUR, čo predstavuje 100,27  % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 704,96 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 704,96 

EUR, čo predstavuje 100,00  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR     54,12 REGOB 

MV SR      19,60 Register adries 

MV SR    526,86 Komunálne voľby 

ÚPSVaR    704,38 Rozvoj zamestnanosti 

Dobrovoľná požiarna ochrana 1 400,00 DHZ 

   

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

30 000,00 30 000,00 100,00 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00  % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 30 000,00 Výstavba garáže pož.zbrojnice 

   

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

72 987,10 40 765,86 55,85 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 72 987,10 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 40 765,86 EUR, čo predstavuje  55,85 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

41 275,10                 39 053,86                  94,62 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 41 275,10 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 39 053,86 EUR, čo predstavuje  94,62% čerpanie.  

 

 

B e ž n é   v ý d a v k y   v EUR:     Rozpočet       Skutočnosť 

 

1.1.1.6. Verejná správa         28 353       27 160 

Zúčtované výdavky na elektrickú energiu 386 €, vodu 1 €, telefónne poplatky 210 €, poštovné 48 

€,  výpočtová technika 543 €, všeobecný materiál 1 148 €, pracovná obuv, odev aktiv.prac. 82 €, 

predplatné Obecné noviny 88 €, reprezentačné 151 €, aktualizáciu programového vybavenia 488 

€, školenia 95 €, údržba budovy OÚ 1 043 €, služby 2 190 €, poplatky 122 €,  poistenie majetku 

388 €, audit 360 €, geometrický plán 214  €,  odmeny poslancom 4 200 €, dohody o vykonaní 

práce 2 930 €,  mzdy 6 061 €,  odvody poistného 4 266 €, odstupné starosta 1 524 €,  tvorba 

sociálneho fondu 55 €,  príspevky ZMOT, ZMOS, RVC spolu 297 €, bankové poplatky 270 €. 

 

01.6.0.  Voľby               527           527

 Zúčtované výdavky na komunálne voľby.   

 

03.2.0.   Požiarna ochrana           2 400        2 401 

 Zakúpené  uniformy 1 550 €,  údržba požiarnej techniky  470  €,   benzín do požiarnej 

striekačky  236 €, súťaže 145 €. 

 

04.5.1.3. Výstavba a údržba MK             668           568 

 Výdavky na údržbu ciest. 

 

05.1.0.   Nakladanie s odpadmi          6 320         5 521 

 Platby za vývoz odpadu 2 015 €, uloženie odpadu 906  €, členský príspevok ZOHT na 

ochranu životného prostredia 127 €, členský príspevok VEPOS 2 445  €, služby zberového dvora 

28 €.  

 

06.2.0.   Verejná zeleň              270            268 

            Údržba zelene.  

 

06.4.0.   Verejné osvetlenie           1 000                     755 

          Zúčtované výdavky za opravu verejného osvetlenia 75 €, elektrickú energiu 680 €. 

 

08.2.0.5. Knižnica                450             451 

 Nákup kníh do miestnej knižnice 151, odmena knihovníčke 300 €. 

 

08.3.0.   Miestny rozhlas         0  195 

 Oprava miestneho rozhlasu. 

 

 

08.2.0.9. Kultúrne služby               772             694 

Elektrická energia 110 €, darčekové koše a kvety pre jubilantov 137 €,  športový deň 270 

€,  balíčky – Mikuláš 86 €, ukončenie roka 66 €, smútočné kytice 25 €. 
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08.4.0.   Pohrebné a spoločenské služby              55              55 

 Kosenie a údržba  cintorínov.  

 

08.4.0.   Príspevok cirkvi                      100             100 

 Príspevok ev.a.v. cirkvi Ivančiná 50 € , rím.kat.cirkev Mošovce 50 €. 

 

09.1.2.    Školstvo – príspevok            300  300 

 Príspevok na lyžiarsky kurz žiakov MŠ a ZŠ v Jazernici 

 

09.5.0.2  CVČ – príspevok                     60              60                        

Príspevok do CVČ v Turč.Tepliciach.     

  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 067,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

6 061,16 EUR, čo je 99,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 431,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

4 278,40  EUR, čo predstavuje 78,77  % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 596,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

24 162,09 EUR, čo je 98,23  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 180,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

4 552,21 EUR, čo je 87,88 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

31 712,00                1 712,00                   5,40 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 31 712,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 1 712,00  EUR, čo predstavuje  5,40 % čerpanie.  

 

Položky kapitálového rozpočtu: 

 

a) Kúpa pozemku od COOP Jednota 

Z rozpočtovaných  792,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 792,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00  % čerpanie.  

b) Projektová dokumentácia garáže DHZ 

Z rozpočtovaných  920,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 920,00.EUR, čo 

predstavuje100,00  % čerpanie.  

c) Výstavba garáže DHZ 

Rozpočtované prostriedky vo výške 30 000,00 EUR prechádzajú do roku 2019. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 44 335,54 

Bežné výdavky spolu 39 053,86 

Bežný rozpočet 5 281,68 

Kapitálové  príjmy spolu 30 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 712,00 

Kapitálový rozpočet  28 288,00 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 33 569,68 

Vylúčenie z prebytku 30 000,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 3 569,68 
PRÍJMY SPOLU   74 335,54 

VÝDAVKY SPOLU 40 765,86 

Hospodárenie obce  33 569,68 
Vylúčenie z prebytku 30 000,00 

Upravené hospodárenie obce 3 569,68 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 3 569,68 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 

fondu.    

         

     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 :  

 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 30 000,00 EUR, a to na : 

 

Výstavbu garáže pre DHZ v sume 30 000, 00  EUR. 

 

4. 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  12 588,10 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

  1 262,83 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

       0,00 
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KZ k 31.12.2018 13 850,93 

 

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 179,40 

Prírastky - povinný prídel -    1    %                       54,66 

Úbytky          0,00 

KZ k 31.12.2018 234,06 

 

 

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 90 171,73 124 438,25 
Neobežný majetok spolu 75 964,21 76 444,54 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 34 662,39 35 142,72 
Dlhodobý finančný majetok 41 301,82 41 301,82 
Obežný majetok spolu 14 084,97 47 765,15 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky        54,64     110,48 
Finančné účty  14 030,33 47 654,67 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie     122,55     228,56 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 90 171,73 124 438,25 
Vlastné imanie  88 453,76 91 841,60 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  88 453,76 91 841,60 
Záväzky   1 717,97 32 596,65 
z toho :   
Rezervy       200,00      400,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  30 000,00 
Dlhodobé záväzky     184,44      239,06 
Krátkodobé záväzky  1 333,53  1 957,59 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie   
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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 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom     305,40     305,40  

- zamestnancom     467,37    467,37  

- poisťovniam      711,20    711,20  

- daňovému úradu     467,07    467,07  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 30 645,61 30 645,61  

Záväzky spolu k 31.12.2018 32 596,65 32 596,65  

 

Stav úverov k 31.12.2018  

Obec nemá prijatý žiadny úver. 

 

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.  

 

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:  43 663,92 

- Z toho 60 %  26 198,35 

- Z toho 25 %  10 915,98 

 

Obec nemá žiadne dlhy. 

.  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom 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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť.  
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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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR REGOB 54,12        54,12  

MV SR Register adries 19,60 19,60  

MV SR Komunálne voľby 526,86 526,86  

ÚPSVaR Rozvoj zamestnanosti 704,38 704,38  

DPO SR DHZ 1 400,00 1 400,00  

     

MV SR Kapit.- výstavba garáže DHZ 30 000,00 0,00 30 000,00 

     

 

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 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Turčianske Teplice 60,00 60,00  

    

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC. 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu  

        
Obec netvorila programový rozpočet. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obec aktuálne nemá obsadenú funkciu hlavného kontolóra a nie je možné prerokovať správu 

hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018. 

 

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 3 569,68  EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


