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- so štátnym rozpočtom
- so štátnymi fondmi
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Rozpočet obce na rok 2018
Obec Povrazník je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený na obdobie
kalendárneho roka 2018. Návrh rozpočtu bol predložený obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie dňa 21.12.2017, kedy bol aj schválený.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú
v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Rekapitulácia príjmov za rok 2018 v €

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie

Spolu

schválený
42.329,00
0,00
0

upravený
42.329,00
0,00
0,00

príjmy:

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie

v ý d a v k y:

skutočnosť
79.201,58
0,00
0,00

79.201,58 €

Rekapitulácia výdavkov za rok 2018 v €

Spolu

/Výkaz Fin 1-04/

Schválený
37.450,00
2.500,00
2.379,00

/Výkaz Fin 1-04/
upravený
37.450,00
2.500,00
2.379,00

skutočnosť
39.208,52
2.176,50
2.902,71

44.287,73 €

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018

42.329,00 €
79.201,58 €

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
36.699,00 €
Skutočnosť k 31.12.2018
42.034,48 €
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 28.939,00 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 33.474,68 €
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5.750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 6.474,76 €.
c) Daň za psa 357,00 €
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1.728,04 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
1.365,00 €
Skutočnosť k 31.12.2018
2.074,57 €
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 190,00 €. Ide o
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1.165 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.884,57 €.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 388,00 €, z predaja
tovarov výrobkov a služieb, ktoré sú vo výške 461,62 €, cintorínske poplatky v výške
196,25 €, reklama vo výške 150 €, a ostatné príjmy vo výške 538,70 €, granty vo výške
150,00 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
4.265,00 €
Skutočnosť k 31.12.2018
35.092,53 €
Obec prijala transfery:
- zo štátneho rozpočtu v sume 33.592,53 €. Rozpočtovaných bolo 3.065,00 €.
- z VÚC v sume 1.500 €, rozpočtované bolo v sume 1.000 €
- z UPSVaR v sume 0 €, rozpočtované bolo 200 €
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018

0€
0€

0€
0€

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018

42.229,00 €
44.287,73 €

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
Výdavky verejnej správy ŠR
Výdavky verejnej správy v sume
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Knižnica, divadlo, kino
Náboženské spoločnosti
Predškolská výchova
Rozhlas
VÚC

37.350,00 €
39.208,52 €
rozpočtované 3.065 €
rozpočtované 28.985 €
rozpočtované
710 €
rozpočtované
250 €
rozpočtované 1.700 €
rozpočtované
350 €
rozpočtované
780 €
rozpočtované
160 €
rozpočtované
150 €
rozpočtované
200 €
rozpočtované 1.000 €

2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
Výdavky verejnej správy v sume

2.500,00 €
2.176,50 €
rozpočtované

3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
Splátky istiny

2.379,00 €
2.902,71 €
rozpočtované 2.379 €

Výsledok hospodárenia – prebytok

2.500 €

skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť

3.512,09 €
29.649,39 €
714,10 €
393,50 €
1.424,75 €
697,92 €
878,57 €
317,46 €
19,94 €
100,80 €
1.500,00 €

skutočnosť 2.176,50 €

skutočnosť 2.902,71 €

34.913,85 €

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je prebytok rozpočtu obce vo výške 34.913,85 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je prebytok rozpočtu obce vo výške 34.913,85 €, po
odčítaní nevyčerpanej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice evidovanej na
účte 35726 v sume 30.000 €, je výsledok hospodárenia prebytok rozpočtu obce vo
výške 4.913,85 €.
Rezervný fond sa tvorí z bežného a kapitálového rozpočtu t.j. z prebytku 37.816,56 €,
po odčítaní nevyčerpanej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice evidovanej
na účte 35726 v sume 30.000 €, je výsledok pre tvorbu rezervného fondu prebytok vo
výške 7.816,56 €.
Prebytok rozpočtu za rok 2018 vo výške 7.816,56 €, navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu vo výške 10%, t.j.
781,65 €, a zvyšok na použitie
kapitálových výdavkov v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004.
5. Finančné usporiadanie vzťahov

5.1.1. s právnickými osobami, zriadenými obcou
5.1.2. s právnickými osobami, založenými obcou
5.2. so štátnym rozpočtom
5.3. so štátnymi fondmi
5.4. s ostatnými právnickými a fyzickými osobami - podnikateľmi.
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 poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom VÚC.
5.1.1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov s právnickými osobami zriadenými
obcou , t.j. s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami:
- obec nemá zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie
5.1.2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným
spoločnostiam:
- obec nemá zriadené obchodné spoločnosti
5.2. Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom
Dotácie poskytnuté v r. 2018 boli použité a zúčtované, okrem dotácie z MV SR vo výške
30.000 € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
5.3. Finančné usporiadanie so štátnymi fondmi
5.4. Finančné usporiadanie s ostatnými právnickými a fyzickými osobami - podnikateľmi.
6.Evidencia a hospodárenie s majetkom obce.
Obec eviduje zverený majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom
obce i nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením, a odcudzením bezpečnostnými
opatreniami a uzatvorením poistných zmlúv.
K 31. 12. 2018 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na
účtoch v peňažných ústavoch, stavu pohľadávok a záväzkov.

Rekapitulácia aktív a pasív za rok 2018 v € /Výkaz Úč ROPO SFOV 1-01/
Aktíva
021 – Stavby

47.182,16

023 – Dopravné prostriedky

47.838,72

031 – Pozemky
032 – Umelecké diela
042 – Obstaranie dlhodobého majetku
063 – Dlhodobý finančný majetok

3.454,16
30,74
18.075,38
29.478,00

211 – Pokladnica

666,94

221 – Bankové účty

35.780,81

318 – Pohľadávky nedaňové

146,50

319 – Pohľadávky daňové

426,39

381 – Náklady budúcich období

176,87

Aktíva spolu:

183.256,67 €

Pasíva
415 – Oceňovacie rozdiely

698,87

428 – Nevysporiadaný výsl. hosp. minul. rokov

58.922,51

323 - Krátkodobé rezervy

1.000,00

321 – Dodávatelia

1.190,71

326 – Nevyfakturované dodávky

30,59

331 – Zamestnanci

5.693,58

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia

2.511,53

342 – Ostatné priame dane

1.362,71

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

30.000,00

384 – Výnosy budúcich období

81.616,81

472 – Záväzky zo SF
Pasíva spolu:

7. Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke

229,36
183.256,67 €

Obec má bankový účet vedené v P R I M A
zostatok k 31. 12. 2018 je nasledovný:
-

Bežný účet

B A N KE

a.s. Banská Bystrica-

1.093,19 €

a vo VÚB a.s. Banská Bystrica:
-

Bežný účet
Dotačný účet

-

Pokladňa

4.669,96 €
30.017,66 €
666,94 €

Obec k 31. 12. 2018 eviduje tieto záväzky v €:
- voči dodávateľom

1.190,71 €

Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2018 bol vypracovaný
z týchto podkladov:
Výkaz ziskov a strát,
Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov,
Súvaha,
Poznámky k účtovnej závierke.

Všetky uvedené materiály sú k nahliadnutiu v účtovnej jednotke.

8. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

Povrazník, 17.05. 2019
Starostka obce: Ivona Patrášová
Vypracovala: Lucia Ďurčíková

