Zá'ľerečnýúčetobce Horná Streda
za rok 2018

Predkladá : Ľubomír Kľajňanský, staľosta obce
Spľacoval: Monika Kusá

V Homej Stľede dŤn28.3.2019
Návrh závercčného účtu:
- vyvesený na úľadnejtabuli obce dňa I.4.2019
- zveľejnený na webovom sídle obce dŤ'al.4.2019
Záverečný účetschválený obecným zastupitel'stvom v Hornej Strede
dŕla 2.5.2019, uznesením č. 8l20l9

Záverečný ič,et;
vyvesený na úľadnejtabuli obce dňa 3.5.2019
zveľejnený na webovom sídle obce dňa l0.5.20l9

-

Zálľerečnýúčetobce za rok 2018

OBSAH:

l'

Rozpočet obce na rok 20l8

2.

Rozboľ plnenia príjmov zarok}}I8

3

'

Rozbor čeľpaniavýdavkov za rok 20 l 8

4.

Prebyolďschodok rozpočtového hospodárenia zaľok 201

5.

Tvoľba a pouŽitie peňaŽných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 3l.l2.20l8

7

.

8

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 3|.I2.20l8

8.

Udaje o hospodárení príspevkových organizácii

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podl'a $ 7 ods. 4 zákona č:.58312004 Z.z.

10. Udaje o nákladoch
1

a

výnosoch podnikateľskej činnosti

1. Finančnéuspoľiadanie finančných vďahov voči:
a) zriadeným aza\oženým pľávnickým osobám
b) štátnemu ľozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účetobce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástľojom finančného hospodárenia obce bol ľozpočetobce na rok 2018.
obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia $ 10 odsek 7) zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtových
pľavidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyľovnaný. Bežný ľozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkoqý.
Hospodárenie obce sa riadilo podl'a schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2017 uznesením č.32l20l7
Rozpočet bol zmenený ruz:
prvázmena schválená dŤ,aI0.12.2018 uznesením č. U5/2018

-

Rozpočet obce k 3l.12.2018

z toho

Bežnépríimy
Kapitálové príimy
Finančnépľíimy

ROs

sub ektivitou

ztoho,'
Bežne výdavky
Kapitálové výdavky
Finančnévýdavky
Výdavky Ro s právnou subiektivitou

r 053 270,00

r r02123,00

100 000,00
0

100 000,00
109 436,00

44 000 00

45 47

418 670,00
260 000,00
43 000,00
475 600,00

170 960,00
133 970,00

456 146,00

570 910,00

J

2. Rozbor plnenia pľíjmovza rok2018

1 357 033,00

I 339 040,37

98,67

Zrozpočtovaných celkových príjmov l357033,00 EUR bol skutočný príjem k31.12.2018
v sume 1 339 040,37 EUR, čo pľedstavuje 98,67 % plnenie'

l.

BeŽné príjmy

I 102123,00

r 082 895,67

98,26

Zrozpočtovaných bežnýchpríjmov 1 102123,00 EUR bol skutočný pľíjem k3I.I2.2018 v sume
l 082 895,67 EUR' čo predstavuje 98'260Á plnenie.
a) daňové pľíjmy

693 800,00

671 398,43

96,77

Výnos dane z pľíjmovpoukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v Sume 460 000,00 EUR z výnosu dane zpríjmov boli
k3l.I2.2O18 poukázané f,rnančnépľostriedky zo ŠRvSume 463067,97 EUR, čo pľedstavuje
plnenie na 700,67 oÁ.

Daňz nehnutel'ností

Zrozpočtovaných 170 500,00 EUR bol skutočný príjem k3l.I2.2018 v sume I52351,73 EUR'
čo predstavuje plnenie na 89'36 oÁ plnenie. Pľíjmydane zpozemkov boli v sume 32 539,82
EUR, prljmy dane zo stavieb boli v sume 119 479,Il EUR apríjmy dane z bytov boli v sume
332,80 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 900,00 € bol skutočný pľíjemk3I.12.2018 vo výške 824,00 €, čo je 9I,56 oÁ
plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 1 300,00 € bol skutočný pľíjemk3l.l2.20l8 vo výške l 296,40 €, čo je 99,72
% plnenie.
Daň za užívanieverejného priestranstva
Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 3|.12.2018 vo výške 234,00 €, čo je 78 %o
plnenie.
Daíl za j adrové zaľiadenia
Zrozpočtovaných 5 800,00 € bol skutočný príjem k3l.l2.2018 vo qýške 5895,92 €, čo je
l01,65 oÁ plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Zrozpočtovaných 55 000'00 € bol skutočný príjem k31.l2.20l8 vo výške 41 728,4I €, čo je
87,78 % plnenie.

4

b) nedaňové príjmy:

90 060,00

98,44

88 654,87

Pľíjmy z podnikania azvlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 82 150,- EUR bol skutočný príjem k3I.12'2017 v sume 81 594,62 EUR, čo
je 99,32 oÁ plnenie. Uvedený príjem predstavuje, pľíjem zprenajatých pozemkov v sume 228,52
EUR a príjem zpreĺajatých budov, priestorov, objektov azariadeni v sume 81 366,10 EUR.
Administľatívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - spľávne poplatky:
Zrozpočtovaných 7 910,00 EUR bol skutočný pľíjemk3I.I2.20l8 v sume 7 060,25 EUR' čo je
89,26 oÁ plnenie.

c)

iné nedaňové príjmy:

33 336,00

28 847,97

86,54

Z

rozpoétovaných iných nedaňových pľíjmov33 336'00 EUR' bol skutočný príjem vo výške
28 847,97 EUR, čo predstavuje 86,54 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli ľozpočtovanéprljmy z dobľopisov, zvýťažkovz lotéľiía
zvrattek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných gľantov a transferov 284 927,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
293 994,40 EUR, čo pľedstavuje l03,l8 % plnenie. Prijatie dotácií v sume 286246'96 EUR
gľantov v sume 7 74],44 EUR.

Ministerstvo
Ministerstvo
Ministeľstvo
Ministeľstvo
Ministerstvo
Ministerstvo

vnútra SR
vnútra SR
vnútra SR
vnútľaSR
vnútľaSR
vnútľaSR

T3T,7O

Matľika
Staľostlivosť o životnéprostľedie

457,38
526,86

Volby do orgánov samospľávy obcí

2 019,92

27,60
283 083,50

a

REGOB

Register adľies

ZSsMS

Granty a tľansfery boli účelovoučenéa boli pouŽité v súlade s ich účelom

2. Kapitálové pľíjmy:

100 000,00

100 000,00

100

Zľozpočtovaných kapitálových príjmov 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 3l.12.2018
EUR' čo pľedstavuje 100 oÁ plnenie.
Dotácia z Enviľonmentálneho fondu na financovanie výdavkov - výstavba vodojemu v sume
100 000,00 EUR.
V sume 100 000'00

5

3. Pľĺjmovéfinančnéopeľácie:

109 436,00

111 079,88

101,50

Zrozpočtovaných pľíjmových finančných opeľácií 109 436,00 EUR bol skutočný príjem
k31'l2.20I8 v sume 111 079'88 EUR, čo predstavuje 101,50 % plnenie'
V roku 20l8 boli pouŽité:
- nevyčerpanéprostľiedky zo ŠRv sume 15 187,96 EUR
- finančne zábezpeky na BD v sume 5 891'92 EUR
- ťrnančnázábezpeka Vo v sume 90 000'00 EUR
4. Príjmy ľozpočtovýchoľganizácií s pľávnou subjektivitou:

Bežné
45 474,00

44 737,14

98,38

Zrozpočtovaných bežných príjmov 45 474,00 EUR bol skutočný príjem k3IJ22018 v sume
44 737,I4 EUR, čo predstavuje 98,38 % plnenie.
BeŽné príjmy ľozpočtoýchoľganizácií s právnou subjektivitou z toho:
44 737,I4EUR
Základná škola s materskou školou Homá Streda

Rozpočtová organuálcia s právnou subjektivitou nemala v roku 2018 žiadne kapitálové
príjmy.
mové finančné

0

327,68

V roku 2018 boli použité:
- nevyčeľpanéprostriedky zo školského stľavovania v sume 327,68

EU

v súlade so

zákonom č.583 12004 Z.z..

3.

Rozbor čeľpaniavýdavkov za ľok 2018

I 331 986,00

1326200,53

99,57

Zrozpočtovaných celkoqých výdavkov 1 33l 986,00 EUR bolo skutočne čerpanék 3I.l2.20l8
v sume I326200,53 EUR, čo pľedstavuje 99,57 % čeľpanie.
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1. Bežnévýdavky

456146,00

441 168,81

96,72

Z rozpočtovaných beŽných výdavkov 456 146,00 EUR bolo skutočne čerpanék 3l . 12.2018
V Sume 44l 168,8l EUR, čo predstavuje 96,72 %o č,erpanie.
Čeľpaniejednotlivých ľozpočtovýchpoloŽiek beŽného rozpočtu je prílohou Záverečneho účtu.

Rozbor významných položiek bežnéhoľozpočtu:
Mzdy, Platy' služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Zrozpočtovaných výdavkov 105695,00 EUR bolo skutočnéčerpanie k3I.I2.20I8 vsume
96 468,26 EUR, čo je 9|,27 %o č,erpanie. Patria sem mzdové pľostľiedky pracovníkov ocÚ,
matriky, kontrolóľa obce'
Poistné a príspevok do poist'ovní

Zrozpočtovaných výdavkov 45275,00 EUR bolo skutočne čerpanék3l.I2.20I8 vsume
42 665,69 EUR, čo je 94,24 %o čerpanie.
Tovaľy a služby
Zrozpoétovaných výdavkov 268750,00 EUR bolo skutočne čerpanék31.I2.20I8 vsume
267 422,ll EUR, čo je 99,5l %o čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stľedísk ocÚ,
ako sú cestovné náhľady, energie, materiál, dopľavné'rutinná a štandardná údržba, nájomne za
nájom a ostatné tovary a sluŽby.
Bežnétľansfery

ZrozpoÓtovaných výdavkov 21426,00 EUR bolo skutočne čerpanék3I.I2.20I8 v sume
21 376,17 EUR, čo predstavuje 99,77 oÁ čerpanie.
Splácanie úľokova ostatné platby súvisiace s úveľmi, pôžičkamia návratnými
finančnými výpomocami
Zrozpočtovaných výdavkov 15 000,00 EUR bolo skutočne čerpanék3I.I2.20I8 v sume
13 236,58 EUR, čo predstavuje 88,24 oÁ čerpanie.
2. Kapitálové výdavlĺy

170 960,00

163 865,63

95,85

Zrozpočtovaných kapitáloqých výdavkov 170 960,00 EUR bolo skutočne čerpanék3l.l2.20l8
v sume 163 865'63 EUR' čo pľedstavuje 95,85 Yo čerpanie.
Čerpanie jednotlivých ľozpočtových položiek kapitálového ľozpočtuje prílohou Záverečneho
účtu.

Medzi významné položky kapitálového ľozpočtupatľí:
a) Nákup pozemkov
Zrozpočtovaných 27 000,00 EUR bolo skutočne vyčeľpanék3l.I2.20I8 vsume 2697I,26
EUR, čo pľedstavuje 99,89 oÁ čeľpanie.
b) Nákup vretenovej kosačky
Zrozpočtovaných 9 960,00 EUR bolo skutočne vyčeľpanék3I.I2.20l8 v sume 9 960,00 EUR,
čo predstavuje l00 %o čerpanie.
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c) Výstavba vodojemu

Zrozpočtovaných l34 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpanék3l.12.20|8 v sume 126 934,37
EUR' čo predstavuje 94,73 oÁ čerpanie.

3. Výdavkové finančnéoperácie

133 970,00

r34 512,76

100,41

Zrozpočtovaných výdavkových finančných operácií 133 970,00 EUR bolo skutočne čeľpané
k3I'I2.20l8 v sume l34 512,76 EUR, čo pľedstavuje 100,4l oÁ čerpanie.

Čerpanie jednotlivých ľozpočtovýchpoloŽiek v oblasti finančných operácií

je

prílohou

Záverečneho účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operáciĺ 43 000,00 EUR na splácanie istiny
z pľijatých úveľovbolo skutočnéčerpanie k 3 1122018 v sume 43 542,62 EUR, čo predstavuje
101,26 oÁ plnenie'

Finančnézábezpeky na bytovkách SFRB boli vľátené v sume 970,14 €, čo predstavuje
100 % plnenie.
Finančná zábezpekaVo bolo vľátené v Sume 90 000,00 EUR, čo predstavuje 100 oÁ plnenie

4. Výdavky ľozpočtoýchoľganizácií s právnou subjektivitou:
Bežné

v
519 910,00

535 639,08

103,03

Zrozpočtovaných bežných výdavkov 519 910,00 EUR bolo skutočne čerpanék 3l.12.2018
v Sume 535 639,08 EUR' čo pľedstavuje 103,03 Yo čerpanie.
Čeľpaniejednotlivých ľozpočtovýchpoloŽiek bežnéhorozpočtu je prílohou Záverečneho účtu.

Bežnévýdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho
535 639'08 EUR
Zák|adná škola s mateľskou školou Horná Streda

51 000,00

51014,25

:

100,03

Zrozpočtovaných kapitálových výdavkov 5l 000'00 EUR bolo skutočne čeľpanék 31.l2.2018
v sume 51 014,25 EUR, čo pľedstavuje l00'03 oÁ čerpanie.
Čeľpaniejednotlivých rozpočtových poloŽiek kapitálového rozpočtu je pľílohouZáverečneho
účtu.

Kapitálové výdavky ľozpočtovýchoľganizácií s právnou subjektivitou z toho:
51 014'25 EUR
Základná škola s materskou školou Horná Streda
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4. Prebytolďschodok rozpočtového hospodáľenia za rok 2018

Hospodáľenie obce

Skutočnosťk3l.12.20l8 v EUR

1127 632,81

BeŽté príjmy spolu
z

I 082 895,67

toho : beŽné príjmy obce
beŽné pľíjmy Ro

41 737,t1

976 907,89
44 I 168,81

BeŽné rnýdavky spolu
z

toho : beŽné výdavky obce
beŽné qýdavky

Ro

53s 639,08

Bežný roĺpočet

r50 924,92

KapiĺĺIovépríjmy spolu

100 000,00

z

toho : kapitálové príjmy obce

100 000,0(

kapitálové pľĺjmy Ro

(,

214 879,88

Kapitálové qýdavky spolu
z

toho : kapitálové výdavky obce

r

kapitálové výdavky Ro
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Prebytok bežnéhoa kapitlúlového rozpočtu

-II

Vylúčeniez prebytku
do

I 014,25

-114 879,88
+35 945,04

Kapitdlový roqločet

Upravený prebyto Msclto

63 865,63

587,32

24 357,72

k bežnéhoa kapittúlovéh o rozpočtu

Pľíjmovéfinančnéoperácie s výnimkou cudzích prostľiedkov

l l I 407,5ó

Výdavkové finančnéopeľácie s výnimkou cudzích pľostriedkov

l

34 5I2,7ó

-23 105,20
1 339 040,3-,
1 326 200,5:

Rozdiel Jinančných operócií

PRIJMY SPOLU

VYDAVKY SPOLU
ĺIospodórenie obce

12 839,84

-rI

Vylúčeniez prebytku

587,32

1,252,5i

Up ravené h osp o dúrenie o b ce

V

zmysle ustanovenia $ 16 odsek 6 zákona é.58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samospľávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov Sa
na účelytvorby peňaŽných fondov pri usporiadaní prebytku ľozpočtuobce podľa $ l0 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

a)
b)
c)

nevyčerpanéprostľiedky zo ŠRúčelorrourčenéna bežnévýdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 617,92 EUR, a to na
prenesený výkon v oblasti školstva V Sume 4 617,92EUP.
nevyčeľpanépľostriedky z fondu prevádzky, údľžbya opľáv podľa ustanovenia $ 18
ods.3 zákonač.44312010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v Z.n.p.
v sume 6 641,72 EUR,
nevyčeľpanéprostriedky školského stravovania na stľavné a réŽiu podľa ustanovenia
$140-l4l zákona č.24512008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a
doplnení niektorých zákonov v Sume 327,68 EUR, (obec, Ro)
:
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Prebytok bežnéhoa kapitálového ľozpočtu v sume 35 945,04 EUR zistený podl'a
ustanovenia $ l0 ods. 3 písm' a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o ľozpočtovýchpravidlách
územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov,
zníŽený oSumu nevyčeľpanéprostľiedkyzoŠRapodl'aosobitnýchpredpisovvSume II 587,32
EUR navrhujeme pouŽiť na:
- tvoľbu rezeľvného fondu
|252,52EUR
- na vyspoľiadanie zostatku finančných operácií 23 l05'20 EUR
Zostatok finančných operácií v sume podľa $ 15 ods. 1 písm. c) zákona č' 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskoršĺch pľedpisov V sume 23 l05,20 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- pľebytku beŽného akapitálového ľozpočtuzisteného podľa $l0 ods.3 písm. a) ab)
zákona č 58312004 Z.z. o ľozpočtovýchpľavidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov
Na zĺĺkladeuvedených skutočnostínavrhujeme tvoľbu ľezervnéhofondu zarok 2018 vo výške
1252,52 EUR.
5.

Tvoľba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond
obec vytvélra rezervný fond v zmysle ustanovenia $ 15 zékona č.58312004 Z.z. v z.n.p
o použitírezervného fondu ľozhoduje obecné zastupiteľstvo.

zs k

1.1.2018
Príľastky - z prebytku ľozpočtu za uplynulý

77 909,72
| 252,52

rozpočtový rok
Ubvtkv - použitie rezeľvného fondu
- kľytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

Sociálny fond

obec výváľa sociálny fond v zmysle zákona é.15211994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu

0
0
0

a pouŽitie

sociálneho fondu upľavuje kolektívna zmluva.

zs k

1.1.2018

Prírastky - povinný prídel
Ubytkv - závodné stľavovanie
- ľegeneľáciu PS, dopľavu
- dopravné
- ostatné úbytkv

r97,45
987,58

911,40
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Fond pľevádzky' údržbya opľáv
obec vytvára fond pľevádzky, údľŽbya opľáv v zmysle ustanovenia $ 18 zákona č.443l2o|0 Z.z.
v Z.n.p'. o pouŽití fondu prevádzky' udrŽby a opľáv ľozhoduje obecné zastupitel'stvo v súlade
s vnútoľnýmpredpisom na pouŽitie fondu prevádzky' údrŽby a opľáv.

zs k

27 312,74
6 641,72

1.1.2018

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 oÁ nákladov na obstaľanie náiomného bytu
Ubytkv - použitie fondu :

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍvĺ
Maietok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
obežný majetok spolu

3 342 671,69
3 015 864,07
0
3 015 864,07

3 391 237,97

3 027 068,45
0

0

3 027 069,45
0

324119,66

360 866,55

z toho

Zásoby
Zilčtov anie medzi subj ektam i V S
Dlhodobé pohl'adávky
Krátkodobé pohlädávky
Finančnéúčty
Poskýnuté návratné fin. výpomoci dlh
Poskýnuté návratné fin. qýpomoci krát.

z toho

15 533,01
2 178,10

63 799,41
r 742,23
29 081,68
266 243,17

0

0
0

2 687,96

3 302,97

3342 671,69
1352 280,92

3 391 237,97

0
0

0

0

PAS VA

Vlastné imanie

0

30 561,18
275 847,37

Časovéľozlíšenie

Mastné imanie azáxíÄzkv spolu

0

:

oceňovacie rozdiely
Fondy

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho

1492126,28

r 352280,92

t

452 588,91

0
r 492 126,28

1394199,31

:

Rezeľvy
Zúčtovaniemedzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Kľátkodobé záväzky
Bankové úveľya výpomoci
Casové ľozlíšenie

2
15
1 411
23

500,00
r87,96
388,86
512,09
0

537 801,86

2
4
I 364
22

500,00
617,92
793,43
287,96
0
504 912,38

1l

7. Pľehl'ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 3l.12.2018
Druh záväzkov voči
dodávatel'om
zamestnancom

6 238.01

poisťovniam

4 105,0t

I 173,47

daňovému úľadu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky

0

0
ó 238'0l
4 105,01

0

0

0
0

I173,47

0

0

0

0

I 274 9t2,75
l00 ó52'15

1274912,75
l00 ó52.l5

0
0

0
0

Stav úveľovk 31.12.2018

BD č.l - 727
BD č.2 - 726
BD č.3 - 725
BD č.4 - 724

Šp'ns
SFRB

Šľns
ŠFRB

319 292,31
328 341.29
476 345,74
441 520.00

) 1)\

")'I

9 998.61
10 202,42

2 470,54

14220.12

4 165.32

9

4 275,45

121,47

222 693.97
236 834,96
400 912.78
414 471,04

2038

2039
2043
2045

Dodľžiavanie pravidiel používania návľatných zdrojov financovania:
obec vZmysle ustanovenia $ 17 ods. 6 zákona č.58312004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách
územnej samospráVy ao Zmene a doplnení niektorych zákonov v z.n.p., môŽe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdľoje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekľočí607o skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového ľoka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vľátane úhľadyvýnosov a Suma splátok
záväzkov z investičných dodávatel'ských úverov neprekľočív pľíslušnomrozpočtovom roku
25 oÁ skutočných beŽných pľíjmovpredchádzajúceho ľozpočtovéhoľoka znižených o
prostriedky poskytnuté v pľíslušnomrozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
veľejnej spľávy, pľostriedky poskytnuté z Euľópskej únie a iné pľostriedky zo zahĺaničiaalebo
pro striedky získané na základe

a

v

,a

o

sobitného predpi su.

17 ods.6

Skutočnébežnépríimy z finančnéhovýkazu FIN
- skutočnébeŽné pľíimyobce
- skutočnébeŽné
RO

l-l2 k3l.l2.20l7z

I 021 963,59
46

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:

- zostatok istiny z úveľovzo Šr'Rgna obecné náiomné byty

I 274 912,75

1274912J5

Snolu celková suma dlhu obce k3r.12.2018
Do celkovei sumv sa nezapočítavaiúzáväzkv:
- z úveľovzo SFRB obecné náiomné byty
Snolu suma záväzkov. ktoľá sa nezaoočítado celkovei sumv dlhu obce

0

1 068 058,10

I 274 912,75

1274912,75

0oÁ

Zákonná podmienka podľa $ l7 ods.6 písm. a) zákonač,.58312004 Z.z'bola splnená.

t2

v

b

17 ods.6

očet

ísm. b

Skutočnébežnépľíimyz finančnéhovýkazu FIN 1-12 k3l.l2.2ol7z
- skutočnébeŽné prĺimy obce
- skutočnébeŽne príimy Ro
Spolu beŽné oľíimv obce a Ro k 31.12.2017

l 02l

1 069 058,10

Bežnépríimv obce a RO zníženéo:

- dotácie

bežné

obce a

Ro

276 669,57

zníženék3l.l2.20l7

276

Splátky istiny a úrokov z finančnéhovýkazu FIN l-12 k 31.12.2018
výnimkou iednorazového predčasného splatenia :

s

-

43 542,63

821007

- 651003

r

13 236,58

9ó3'59

46 094.51

79r 389,53

3 236.58

1,67oÁ

Zákonná podmienka podl'a $ 17 ods.6 písm. b) zákonač.58312004 Z.z.bo|a splnená.

8. Udaje o hospodáľení pľíspevkových oľganizácií
obec Homá Streda nie je zriaďovateľom príspevkových organizélcií.

9. Pľehl'ad o poskytnuQých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a $ 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
obec v ľoku 2018 poskyla dotácie v súlade so VZN č,. Il2005 o dotáciách, právnickým osobám'
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo veľejnopľospešný účel.

TJ Spartak Homá Streda- beŽne výdavky
SZŤP -beŽnevýdavky
Jednota dôchodcov -bežne výdavky
Hokeiový klub - bežne výdavky
Divadelný súboľDIVOCH _bežne výdavky
Dotácia pre oZ JS RETRO

12 000,00

12 000,00

0

400,00
400,00
3 000,00
500,00
700,00

400,00
400,00
3 000,00
500,00
700,00

0
0
0
0
0

K3l.12.2018 boli vyúčtovanévšetky dotácie, ktoré boli poskýnuté v súlade so VZN č. ll2005
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikatel'skej činnosti
obec Horná Stľeda nemá podnikatel'skú činnosť

l3

11. Finančnéuspoľiadanie vzt'ahov voči
a) zriadeným a zaloŽeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VUC

V súlade s ustanovením $ 16 ods.2 zákona č.58312004 o ľozpočtovýchpľavidlách územnej
samospľávy a o Zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov má obec
finančne uspoľiadať svoje hospodáľenie vľátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, ýzickým osobám - podnikateľom a pľávnickým osobám,
ktoľým poskytli finančnéprostľiedky svojho rozpočtu' ďalej usporiadať. finančnévzťahy
k štátnemu rozpočtu' štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VUC.
a) Finančnéusporiadanie voči zľiadeným a zaloŽeným pľávnickým osobám
Finančnéusporiadanie voči zriadeným pľávnickým osobám. t.i. rozpočtovým oľganizáciám:

pľostľiedky zriaďovatel'a, vlastné prostľiedky Ro

Zák|adná

škola
s materskou školou Horná
Streda
ZŠs MŠ- vlastné príimy

-

2r9 82r,r3

2r9 821,13

0

8 062,76

8 062,76

0

pľostriedky od ostatných subjektov verejnej spľávy

Základná

škola
materskou školou Horná
Streda

'o

287 70r,42

ŠR

283 083,50

4 617,92

s

Finančnéusporiadanie voči zľiadeným pľávnickým osobám. tj. pľíspevkovým oľganizáciám:

obec Horná Streda nemá zriadenu Žiadnu pľíspevkovúorgantzáclu.
Finančnéusporiadanie voči zaloŽenÝm pľávnickým osobám:

obec Horná Streda nemá založeni Žiadnu pľávnickú osobu.

T4

b) Finančnéusporiadanie voči štátnemu ľozpočtu:

Ministeľstvo

vnútra SR

Ministerstvo

vnútľa SR

Ministerstvo
vnútra SR
Ministeľstvo

vnútra SR

Ministerstvo

vnútra SR

Ministerstvo

vnútra SR

Dotácia na vol'by do samosprávy
obcí - bežnévýdavky
Dotácia na matriku _ bežnévýdavky
Dotácia ľegister adľies - bežné
výdavky
Dotácia na REGoB - bežné
výdavky
Dotácia na životnépľostredie
Dotácia na ZŠs MŠ- bežné
výdavky

526,86

526,86

0

2 019,92

2 019,92

0

27,60

27,60

0

457,38

457,38

0

131,70

131,70

0

287 701,42

283 083,50

4 617,92

100 000,00

100 000,00

0

c) Finančnéuspoľiadanie voči štátnym fondom

Enviľonmentálny
fond

Dotácia na výstavbu vodojemu
rozpočtom inÝch obcí

d) Finančnéusooriadante

Mesto Nové Mesto nad
Váhom
Mesto Piešťany
Mesto Staľá Turá

a)

F

100,10

100,10

0

432,00
33,60

432,00
33,60

0
0

vocl

obec neuzatvorila v roku 2018 Žiadnu zmluvu

s

VUC

12. Hodnotenie plnenia pľogramov obce _ Hodnotiaca správa k plneniu

programového ľozpočtu

Pľílohač.I Záverečného účtu.
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13.

Návľh uznesenia:

obecné zastupiteľstvo obce Horná Streda beľie na vedomie spľávu hlavného kontrolóra
a

stanoviskokZáverečnému účtuzarok 2018.

obecné zastupiteľstvo obce Horná Streda schvaľuje Záverečný účetobce

hospodárenie bez výhľad.

a celoročné

1. obecné zastupiteľstvo schval'uje pouŽitie pľebytku ľozpočtovéhohospodárenia na tvorbu
ľezeľvnéhofondu vo výške | 525,52 EUR.
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