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1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce. Obec v roku 2018
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 celkom na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet
obce bol zostavený ako prebytkový. Schodok v rozpočte obce je v kapitálovej časti rozpočtu
z dôvodu, že rozpočtované kapitálové príjmy sú nižšie ako kapitálové výdavky, ktoré sa
uvažovalo kryť z rezerv tvorených v minulosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.08.2018 uznesením č.
19/2018. Počas roka rozpočet bol upravovaný dňa 14.11.2018 uznesením č. 22/2018.
Celkový rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Celkové rozpočt. hospodárenie obce

224 761,224 734,+ 27,-

Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

223 490,209 129,+14 361,-

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1 271,15 605,- 14 334,-

Príjmy fin.operácií

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
224 761,-

Skutočnosť k 31.12.2018
231 719,44

% plnenia
103,10

1) Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
223 490,-

Skutočnosť k 31.12.2018
230 449,19

% plnenia
103,11

a/ Bežné príjmy – daňové
Rozpočet na rok 2018
204 234,-

Skutočnosť k 31.12.2018
213 649,44

% plnenia
104,61

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 176 494,- € z výnosu dane z príjmov boli

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 183 603,36 €, čo predstavuje plnenie na
104,06 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 20 462,56 €, čo je
113,68 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
37,69 €.
c) Daň za psa skutočný príjem 408,00 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva skutočný príjem 152,00 €.
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad skutočný príjem 9 023,52 €.
b/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
8 700,6 921,07

% plnenia
79,55

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 950,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 472,70 €, čo je
62,60 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 383,70 € a príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 089,00 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 4 650,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 437,30 €, čo je
95,43 % plnenie.
c) Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 100,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 11,07 €, čo je
11,07 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
4 200,-

Skutočnosť k 31.12.2018
3 765,10

% plnenia
89,65

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Okr. Úrad životného prostredia
45,42
Životné prostredie
2.
Trnavský samosprávny
3 460,00
Sociálna agenda /projekt podpora zdrav./
3.
Min. dopravy a výstavby
21,08
Cestná doprava
4.
Ministerstvo financií
523,77
Voľby
5.
Min. vnútra SR
161,64
Matrika
6.
Okr. Úrad, odbor školstva
1 826,00
Školstvo
7.
Min. dopravy a výstavby SR
541,68
Spoločný stavebný úrad
8.
Ministerstvo vnútra SR
26,00
Register adries
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
3) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Výdavky celkom:
Rozpočet na rok 2018
224 734,-

Skutočnosť k 31.12.2018
214 046,89

% plnenia
95,24

Skutočnosť k 31.12.2018
198 443,46

% plnenia
94,89

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
209 129,-

V tom : v €
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Šport a kultúra
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie- opatrov.služ.
Spolu

Rozpočet
109 132,16 207,80 790,0
0
3 000,209 129,-

Skutočnosť
101 882,93
14 408,90
79 184,11
0
0
2 967,52
198 443,46

% plnenia
93,36
88 91
98,01
0
0
98,92
94,89

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do
poisťovní
Z rozpočtovaných 137 980,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 119 848,60 €,
čo je 86,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu,
pracovníkov školstva, dohody o vykonaní práce a odvody poistného z miezd pracovníkov.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 71 149,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 78 594,56 €, čo je
110,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné
tovary a služby.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
1 271,-

Skutočnosť k 31.12.2018
15 603,43

v tom v €:
Funkčná klasifikácia
Projekt.dokumentácia

Rozpočet
-

a) Občianska vybavenosť
Ide o nasledovné investičné akcie:
- závlahový systém TJ
- kancelária starostu
- úprava chodníkov v obci

4462,15 €
6361,62 €
4779,66 €

% plnenia
1227,65

skutočnosť
-

% plnenia
-

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Obec nemá RO s právnou subjektivitou.

4. Použitie výsledku hospodárenia za rok 2018
a/ Výsledok hospodárenia za rok 2018 je zisk 4 006,84 €. Je to rozdiel medzi
nákladovými a výnosovými účtami .
b/ Výsledok rozpočtového hospodárenia obce je prebytok 17 672,55 €, ktorý vznikol
z prebytku bežného rozpočtu vo výške 32 005,73 € a schodku kapitálového rozpočtu
vo výške 14 333,18 €, ktorý bol krytý úsporami z minulých období.
§ 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hovorí, že
finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody
z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné
operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku
hospodárenia.
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 z tohto prebytku
vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku
- stravné pre deti v hmotnej núdzi
- štipendium vo výške
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku
v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2018

0

Prírastky – z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

0

Sociálny fond
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

230,68

Prírastky - povinný prídel - 1 %

769,93

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

676,45

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

324,16

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a založeným právnickým osobám,
štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom,
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.

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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:
Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu Suma poskytnutých
uviesť: školstvo, matrika, ....
prostriedkov
- bežné výdavky
v roku 2018
- kapitálové výdavky
-2-3-

Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov v roku (stĺ.3 - stĺ.4 )
2018
-4-

-5-

Okr. úrad

Životné prostredie (bež.výd.)

45,42

45,42

0

Okr. úrad

Civilná ochrana (bežné výd.)

0

0

0

21,08

21,08

0

0

0

0

3 460,00

3 460,00

0

161,04

161,04

0

Okr.úrad, odb.škol Školstvo (bežné výdavky)

1 826,00

1 826,00

0

Min.dopravy a výs. Spoločný stavebný úrad
(bežné výdavky)
Min. financií SR Bežné výdavky obce

541,68

541,68

0

0

0

0

Min.financií SR

Voľby

523,77

523,77

0

Min.vnútra SR

Na úseku registra adries

26,00

26,00

0

Min.dopravy a výs. Cestná doprava (bežné výd.)
Okr.úrad

Vojnové hroby (bežné výd.)

Trnavský samospr. Projekt - Podpora zdravia
Min. vnútra SR

Matrika (bežné výdavky)

C. Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Neobežný majetok spolu
Z toto:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie nákl.
Spolu

ZS k 1.1.2018 v €
332 643,48

KS k 31.12.2018 v €
333 347,60

246 681,38
85 962,10
40 425,15

247 385,50
85 962,10
47 117,81

7 468,72
32 956,43
665,27
373 733,90

268,24
46 849,57
557,17
381 022,58

PASÍVA
Vlastné zdroje krytia majetku
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Zákonné krátkodobé rezervy
Bankové úvery a ostatné príj. výpom.
Ostatné zúčtovania
Časové rozlíšenie
Spolu

ZS k 1.1.2018 v €

KS k 31.12.2018 v €

346 694,13

354 539,88

346 694,13
19 480,93

354 539,88
19 753,86

230,68
19 250,25
6 632,13

324,16
19 429,70
0

7 558,84
373 733,90

6 728,84
381 022,58

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky v €:
- voči bankám /úver/
- sociálneho fondu
- voči dodávateľom
- voči inštitúciám zák. poistenia
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

0
324,16
415,53
4 913,39
2 481,46
11 201,02

9. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obe Jánovce berie na vedomie a schvaľuje
a/ Záverečný účet obce za rok 2018,
b/ celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
c/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 17 672,55 €,
uznesením č. 5/2/2019 dňa 26.06.2019.

V Jánovciach, dňa 26.06.2019

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce
Vypracovala:
Ing. Mária Pethőová

