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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 schodkový. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet po úprave bol
zostavený ako prebytkový, beţný rozpočet ako prebytkový, kapitálový prebytkový a finančné
operácie schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č 310/2017
Rozpočet bol zmenený k 31.12.2018 rozpočtovým opatrením.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 20. zasadnutí dňa 6.12.2013 uznesením č. 5/20/2013
schválilo, ţe v nasledujúcich rokoch sa bude v obci Urmince schvaľovať rozpočet bez
programovej štruktúry.
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

838 825,00
838 825,00

844 791,00
268 610,00
52 651,00
8 700,00
514 830,00
-5 966,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 134 636,14
1 113 730,51
10 256,73
10 648,90
909 141,84
321 194,86
10 798,00
577 148,98
225 494,30
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 134 636,14

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 173 598,45

103,43

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 134 636,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 173 598,45 EUR, čo predstavuje 103,43 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 113 730,51

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 113 730,51

100 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 113 730,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 113 730,51 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
601 677,95

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

601 677,75

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 507 919,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 507 919,00 EUR,
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 69 154,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 69 154,61 EUR, .
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 50 447,13 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume
18 486,30 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 221,18 EUR. Za nedoplatky z minulých rokov
bolo zinkasovaných 14 628,56 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1 486,14 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva bola vo výške 209,30 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad predstavoval výšku 24 394,84
EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
77 153,65

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

77 153,85

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33 395,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 395,31 EUR.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Z rozpočtovaných 42 323,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42 324,05 EUR.
Ide o administratívne poplatky - správne poplatky, príjem za vodu.
Rozpočtované príjmy z účtov finančného hospodárenia boli vo výške 1 434,49 EUR a boli
splnené vo výške 1 434,49 EUR, t.j. na 100,00 %.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 953,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 953,00

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 953,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 953,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 431 945,91 EUR bol skutočný príjem vo výške
431 945,91 EUR.
Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
UPSVaR dotácia na stravu
UPSVaR príspevok MŠ
Príjem zo ŠR
KUŢP Nitra
Príjem zo ŠR
Príjem zo ŠR
Dotácia DHZ
UPSVaR
S p o l u:

Suma v EUR
421 417,13
1 013,13
3 434,40
499,58
134,13
561,02
1 368,32
3 000,00
518,20
431 945,91

Účel
Prenesené kompetencie školstvo
Deti v hmotnej núdzi
Na výchovu 5 roč. detí MŠ
REGOP evidencia obyvateľov
Dotácia ŢP
Voľby
Stavebný úrad a poz .komunikácie
Poţ. materiál
Cena práce /zákon o zamestnan./

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 256,73

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 256,73

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov vo výške 10 256,73 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 10 256,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 10 256,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 256,73 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00
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Príjmové finančné operácie mali nulovú hodnotu.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s materskou
školou v Urminciach
Obec Urmince je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Urminciach, ktorá má
samostatnú právnu subjektivitu.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 648,90

Skutočnosť k 31.12.2018
49 611,21

% plnenia
465,88

Z rozpočtovaných beţných príjmov základnej školy s materskou školou vo výške 10 648,90
EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 49 611,21 EUR. Išlo o príjmy za školné MŠ,
príjmy ŠKD, príjmy z prenájmu telocvične a príjmy za stravné v ŠJ, ako aj finančné prostriedky
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

Základná škola s materskou školou nevykazovala ţiadne kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
909 141,84

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

948 104,25

104,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov vo výške 909 141,84 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 948 104,25 EUR, t.j. 104,29 %.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
321 194,86

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

321 111,38

99,97

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 321 194,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 321 111,38 EUR,
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných výdavkov 114 968,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
115 596,94 EUR, čo je 100,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33 280,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
33 280,46 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 158 738,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
158 109,70 EUR, čo je 99,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 652,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
4 652,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 9 554,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
9 471,38 EUR, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR.

k 31.12.2018

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 798,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

10 881,58

100,77

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 798,10 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 10 881,58 EUR. Išlo o splácanie úverov zo ŠFRB, ktoré boli poskytnuté
ako návratné zdroje financovania na výstavbu bytov v obci na základe Zmluvy o poskytnutí
podpory uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v z. n. p. dňa 17.10.2002.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola
s materskou školou v Urminciach
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
577 148,98

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

616 111,29

106,75
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Z rozpočtovaných beţných výdavkov 577 148,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 616 111,29
EUR. Išlo o beţné výdavky Základnej školy s materskou školou
v Urminciach, ktorá má právnu subjektivitu.
Celkové beţné výdavky vo výške 616 111,29 EUR boli vykryté z nasledovných príjmov:
- Prenesené kompetencie vo výške 423 164,23 EUR:
o normatívne prostriedky – 398 228,00 EUR,
o vzdelávacie poukazy – 6 054,00 EUR,
o dotácie na školu v prírode – 2 400,00 EUR,
o dotácie na lyţiarsky kurz – 3 450,00 EUR,
o dotácie na učebnice – 70,00 EUR,
o dotácie na predškolákov – 2 644,00 EUR,
o dotácie z ÚPSVaR – 1 218,13 EUR,
o dotácie na dopravné ţiakov – 7 997,00 EUR,
o dotácia na športové súťaţe – 303,10 EUR.
- Originálne kompetencie vo výške 140 079,00 EUR:
o školská jedáleň /09601/ – 38 737.44 EUR
o školský klub detí /0950/ – 19 919.85 EUR
o materská škôlka /09111/ – 81 421,71 EUR
- Vlastné príjmy a ostatné príjmy vo výške 52 868,06 EUR, kde sú zahrnuté príjmy za
školné MŠ, príjmy ŠKD, príjmy z prenájmu telocvične a príjmy za stravné v ŠJ, ako aj
finančné prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00

Kapitálové výdavky základnej školy s materskou školou mali nulovú hodnotu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 163 341,72
1 113 730,51
49 611,21
937 222,67
321 111,38
616 111,29
226 119,05
10 256,73
10 256,73
0,00
0,00
0,00
0,00
10 256,73
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

236 375,78
1 585,72
234 790,06
0,00
10 881,58
-10 881,58
1 173 598,45
948 104,25
225 494,20
1 585,72
223 908,48

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

Prebytok rozpočtu v sume 236 375,78 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 a vylúčené z prebytku v sume 1 585,72 EUR
navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu
223 908,48 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
10 881,58 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 peňaţných 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 279,26 EUR, a to na :
- dopravné ţiakov v sume 279,26 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 1 306,46 EUR.
Spolu sa vylučujú z prebytku finančné prostriedky vo výške 1 585,72 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rozpočtových období, ktoré neboli
pridelené do rezervného fondu, resp. iných peňaţných fondov, navrhujeme v plnej výške
zostatku na bankových účtoch prideliť do rezervného fondu a to vo výške 505 889,93 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
729 798,41 EUR.

5. Tvorba a použitie Rezervného fondu, Sociálneho fondu a Fondu opráv a
údržby
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018

Suma v EUR
4 163,81
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Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

4 163,81

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1 534,88
1 060,80
1 386,00

1 209,68

Fond opráv a údržby
Obec vytvára fond opráv a údrţby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..
O pouţití fondu opráv a údrţby rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným
predpisom na pouţitie fondu opráv a údrţby.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného
Úbytky - pouţitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
8 012,85
1 397,76
91,30
9 319,31

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2 983 996,30
2 996 739,80
1 622 570,12
1 456 572,93

1 364 686,56
257 883,56
1 359 857,79

1 198 689,37
257 883,56
1 538 499,19
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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

556,00
808 670,72

0,00
782 266,02

30 962,95
519 668,12

11 462,70
744 770,47

1 568,39

1 667,68

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
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
2 983 996,30
2 996 739,80
1 439 077,59
1 582 424,14

1 439 077,59
284 562,02

1 582 424,14
271 734,47

1 440,00

1 440,00

257 146,47
25 975,55

248 348,07
21 946,40

1 260 356,69

1 142 581,19

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
- ostatné záväzky
- rezervy
- dlhodobé záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

14 955,85
2 568,40
3 653,24
768,91

7 263,39
2 568,40
3 653,24
768,91

1 440,00
248 348,07
271 734,47

1 440,00
248 348,07
264 042,01

z toho po lehote
splatnosti

7 692,46

7 692,46

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba
nájomných
bytov

Stav
úveru
k 1.1.2018

243 219,87

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

10881.58

9 471.38

232 338,29

Rok
splatnosti

2 028
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Obec uzatvorila v roku 2003 na výstavbu obecných nájomných bytov Zmluvu o poskytnutí
podpory uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v z. n. p. dňa 17.10.2002. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny
a úrokov sú mesačné.
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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné 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 pôţičiek
- 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

1 062 827,89
38 247,96
1 101 075,85

232 338,29

232 338,29
232 338,29

232 338,29
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1 101 075,85

0,00 %

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 beţné príjmy obce
- skutočné beţné 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 /111/

Suma v EUR

1 062 827,89
38 247,96
1 101 075,85

425 886,43
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- dotácie /1AC1/
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
- dotácie zo štátneho fondu
- 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
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

2 585,00

38 000,00

634 604,42

10 881.58

9 471,38
20 352,96

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

20 352,96

634 604,42

3,21 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Urmince nemá zriadenú ţiadnu príspevkovú organizáciu.

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 ţiadne dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Urmince v roku 2018 nevykonávala ţiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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 zaloţeným 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-

Základná škola s MŠ
v Urminciach – originálne
kompetencie

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

Dobrovoľná poţiarna
ochrana SR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3 000,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

KŠÚ
UPSVaR
UPSVaR
Min.vnútra SR
OUŢP Nitra
Okresný úrad TO
MDaV SR
UPSVaR

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

Prenesené kompetencie školstvo
Hmotná núdza
Materská škola
REGOP
Dotácia pre ţivotné prostredie
Voľby
Stavebný úrad
Cena práce /zákon zamestnan./

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

421 417,13
1 013,13
3 434,40
499,58
134,13
526,86
1 368,32
518,20

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

421 417,13
1 013,13
3 434,40
499,58
134,13
526,86
1 728,61
518,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+360,29
0,00

-5-

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

Obec

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 )

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-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

.
13. Návrh uznesenia:
a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018.
b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018
bez výhrad.
c/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
na tvorbu rezervného fondu vo výške 223 908,48 EUR.
d/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie zostatku finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rozpočtových období, ktoré neboli pridelené do rezervného fondu, resp.
iných peňaţných fondov, vo výške 505 889,93 EUR na tvorbu rezervného fondu.

15

