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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 22/2017
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.03.2018 uznesením č. 6/2018
- druhá zmena schválená dňa 14.08.2018 uznesením č. 21/2018
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 8/2019
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

154 500,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
233 930,00

154 500,00
0,00
0,00

177 000,00
2 200,00
54 730,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

148 500,00

228 930,00

148 500,00
0,00
0,00

165 430,00
63 500,00
0,00

6 000,00

5 000,00

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
233 930,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

226 968,08

97,02 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 233 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
226 968,08 EUR, čo predstavuje 97,02 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
177 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

170 492,25

96,32 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 177 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
170 492,25 EUR, čo predstavuje 96,32 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
163 560,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

157 317,56

96,18 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 138 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 138 251,36 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,18 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 383,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 58,65 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 831,30 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4 516,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 35,13 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 667,59 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 715,61
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 628,22 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 520,16 EUR,
predstavuje plnenie na 104,03 %. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7,40 EUR,
predstavuje plnenie na 24,67 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23,00 EUR,
predstavuje plnenie na 76,67 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 132,44 EUR,
predstavuje plnenie na 101,47 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku
komunálne odpady a DSO v sume 1 270,60 EUR.

čo
čo
čo
čo
za

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
7 510,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

7 234,27

96,33 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z prenajatých pozemkov - Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 255,60 EUR, čo je 85,20 % plnenie.
Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 208,34 EUR, čo je 100,70 % plnenie.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky - Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 2 220,00 EUR, čo je 100,91 % plnenie, to sú poplatky za
osvedčovanie podpisov a listín, a za stavebné konania.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Z rozpočtovaných 210,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 45,00 EUR, čo je 21,43 % plnenie.
Za materské školy a školské zariadenia - Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 740,00 EUR, čo je 92,50 % plnenie.
Za stravné - Z rozpočtovaných 2 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2 265,33 EUR, čo je 98,49 % plnenie, to je stravné za stravníkov v školskej jedálni.
Za prebytočný hnuteľný majetok Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie (za predaj motorovej striekačky PPS).
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 900,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 889,15

99,63 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 900,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018
vo výške 2 889,15 EUR, čo predstavuje 99,63 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované:
príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 200,00 EUR, skutočný príjem bol 200,00 EUR,
príjmy z dobropisov za energie vo výške 2 400,00 EUR, skutočný príjem bol 2 355,52 EUR,
z vratiek zdravotného poistenia za zamestnávateľa vo výške 300,00 EUR, skutočný príjem bol
333,63 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo
výške 3 051,27 EUR, čo predstavuje 100,70 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto n.Váhom
Bukovec pre deti, občianske združenie

Suma v EUR
Účel
139,26 Prenesený výkon štátnej správy –
hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
24,40 Prenesený výkon štátnej správy –
register adries
468,42 Prenesený výkon štátnej správy –
stavebný poriadok
18,23 Prenesený výkon štátnej správy –
doprava (miestne komunikácie)
40,10 Prenesený výkon štátnej správy –
starostlivosť o životné prostredie
334,00 Na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy
526,86 Voľby do orgánov samosprávy
obcí
1 500,00 Dar účelovo určený na nákup
umývačky riadu do KD

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 200,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 100,50

95,48 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2 100,50 EUR, čo predstavuje 95,48 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 za predaj pozemkov v sume
2 100,50 EUR, čo predstavuje 95,48 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
54 730,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

54 375,33

99,35 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 54 730,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 54 375,33 EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 24 729,54 EUR na predfinancovanie nenávratného
finančného príspevku „Cyklotrasa Bukovec“, schválený obecným zastupiteľstva dňa 14.08.2018
uznesením č. 20/2018.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 07.03.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 30 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 29 557,57 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
228 930,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

203 309,13

88,81 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 228 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 203 309,13 EUR, čo predstavuje 88,81 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
165 430,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

142 561,54

86,18 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 165 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 142 561,54 EUR, čo predstavuje 86,18 % čerpanie.
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Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácii:
Funkčná klasifikácia
01 Všeobecné verejné služby
01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
01.6.0 VVS inde neklasifikované
03 Verejný poriadok a bezpečnosť
03.2.0 Ochrana pre požiarmi
04 Ekonomická oblasť
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
04.4.3 Výstavba
04.5.1 Cestná doprava
05 Ochrana životného prostredia
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06 Bývanie a občianska vybavenosť
06.2.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.3.0 Vysielacie a vyd. služby - rozhlas
08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby
09 Vzdelávanie
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie
09.5.0 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ
10 Sociálne zabezpečenie
10.2.0 Staroba
Spolu

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

46 980,00
15 450,00
530,00

42 759,34
14 586,14
526,86

91,02 %
94,41%
99,41 %

500,00

371,50

74,30 %

1 000,00
4 320,00
5 300,00

720,00
4 182,50
2 407,36

72,00 %
96,82 %
45,42 %

13 000,00

12 794,16

98,42 %

5 700,00
3 400,00

2 749,57
2 235,78

48,24 %
65,76 %

1 700,00
12 500,00
500,00
3 000,00

1 041,04
9 644,49
58,90
1 322,72

61,24 %
77,16 %
11,78 %
44,09 %

32 980,00
1 000,00
17 070,00

29 319,05
941,50
16 702,79

88,90 %
94,15 %
97,85 %

500,00
165 430,00

197,84
142 561,54

39,57 %
86,18 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 57 710,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
55 130,23 EUR, čo je 95,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, stavebného úradu, a pracovníkov školstva – materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VšZP - Z rozpočtovaných výdavkov 2 280,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 1 983,35 EUR, čo je 86,99 % čerpanie.
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Z rozpočtovaných výdavkov 3 550,00 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 318,56 EUR, čo je 93,48 % čerpanie.
621 Poistné do sociálnej poisťovne - Z rozpočtovaných výdavkov 15 630,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14 799,31 EUR, čo je 94,69 % čerpanie.
Tovary a služby
631 Cestovné náhrady - Z rozpočtovaných výdavkov 950,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 782,24 EUR, čo je 82,34 % čerpanie.
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632 Energie, voda a komunikácie - Z rozpočtovaných výdavkov 16 180,00 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2018 v sume 12 070,87 EUR, čo je 74,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové
výdavky všetkých stredísk, ako sú elektrina, plyn, voda, poštové a telekomunikačné služby.
633 Materiál - Z rozpočtovaných výdavkov 16 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 13 225,11 EUR, čo je 81,64 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk,
ako sú kancelárske a čistiace potreby, posypový, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál,,
interiérové vybavenie, výpočtová technika – počítač, prevádzkové stroje( umývačka riadu,..),
knihy do knižnice, učebné pomôcky pre MŠ, reprezentačné výdavky a iné materiálové výdavky.
634 Dopravné - Z rozpočtovaných výdavkov 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 21,64 EUR, čo je 10,82 % čerpanie. Ide o výdavky týkajúce sa prepravy volebných
výsledkov a zákonné poistenie motorových vozidiel..
635 Rutinná a štandardná údržba - Z rozpočtovaných výdavkov 13 000,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8 855,12 EUR, čo je 68,12 % čerpanie. Ide o opravu
a údržbu verejného osvetlenia, maľovanie kultúrneho domu, materskej školy a školskej jedálne,
údržba softvéru.
637 Služby - Z rozpočtovaných výdavkov 37 060,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 30 836,69 EUR, čo je 83,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ,
ako sú rôzne všeobecné a špeciálne služby, vývoz odpadu, výdavky súvisiace so športovými
podujatiami a kultúrnou činnosťou, školenia, poplatky, stravovanie, poistné, prídel do sociálneho
fondu, odmeny poslancom, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, a iné služby..
Bežné transfery
641 Bežný transfer v rámci verejnej správy - Z rozpočtovaných výdavkov 250,00 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 209,50 EUR, čo predstavuje 83,80 % čerpanie. Ide
o dotáciu na 59. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2018 a transfer centru voľného času.
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - Z rozpočtovaných výdavkov 1 900,00 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 126,17 EUR, čo predstavuje 59,27 % čerpanie. Ide
o dotáciu z rozpočtu obce ZO JDS Bukovec, členské príspevky do združení a nemocenské dávky
zamestnancov.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
651 Splácanie úrokov bankám - Z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2018 v sume 202,75 EUR, čo predstavuje 40,55 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
63 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

60 747,59

95,67 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 63 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 60 747,59 EUR, čo predstavuje 95,67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 3 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 720,81 EUR,
čo predstavuje 85,03 % čerpanie. Ide o nákup pozemkov od ECAV Bukovec za účelom
vybudovania cesty v cintoríne a parkoviska pri cintoríne.
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b) Parkovisko pri kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 29 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 28 937,26
EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.
c) PPA Cyklotrasa Bukovec u Rafčíkov
Z rozpočtovaných 28 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 26 589,52
EUR, čo predstavuje 92,32 % čerpanie.
d) Projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 500,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie, a to na projektovú dokumentáciu Amfiteáter Bukovec.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00 %

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
170 492,25
142 561,54
27 930,71
2 100,50
60 747,59
- 58 647,09
- 30 716,38
97,70
- 30 814,08
54 375,33
0,00
54 375,33
226 968,08
203 309,13
23 658,95
97,70
23 561,25

Schodok rozpočtu v sume 30 814,08 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 v sume 97,70 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
6 084,54 EUR
- z finančných operácií
24 729,54 EUR
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Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 97,70 EUR,
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.
Zostatok finančných operácií v sume 30 814,08 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30 814,08 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 23 561,25 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 23 561,25 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
23 561,25 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov 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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 5/2018 zo dňa 7.3.2018 obstaranie
- parkovisko pri KD
- nákup pozemkov
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
21 498,45

2 209,04
12 327,24

28 937,26
620,31

6 477,16

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS

Suma v EUR
531,30
476,86

400,00
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- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

608,16

5. 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
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

ZS k 1.1.2018 v EUR
918 781,29
875 231,49

KZ k 31.12.2018 v EUR
976 715,66
925 008,29

0,00
706 692,67
168 538,82
43 302,10

0,00
756 469,47
168 538,82
50 923,21

102,10
0,00
0,00
4 107,15
39 092,85
0,00
0,00
247,70

96,96
0,00
0,00
9 695,99
41 130,26
0,00
0,00
784,16

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
918 781,29
799 827,31

KZ k 31.12.2018 v EUR
976 715,66
832 650,58

0,00
0,00
799 827,31
9 643,31

0,00
0,00
832 650,58
38 806,33

780,00
0,00
531,30
8 332,01
0,00
109 310,67

816,00
0,00
608,16
12 652,63
24 729,54
105 258,75

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

3 126,24
3 995,17
2 404,71
2 194,43

z toho v lehote
splatnosti

3 126,24
3 995,17
2 404,71
2 194,43

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
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- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

932,08
12 652,63

932,08
12 652,63

0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka

Účel

Cyklotrasa
Bukovec

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

24 729,54

0,00

202,75

24 729,54

r. 2019

Rok

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu Cyklotrasy Bukovec (u Rafčíkov) na
predfinancovanie nenávratného finančného príspevku z PPA. Úver je krátkodobý termínovaný
s dobou splatnosti 01.10.2019, úroky 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., 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:
- skutočné bežné príjmy obce
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 pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

182 745,45
182 745,45
0,00
0,00
0,00
0,00
24 729,54
24 729,54
24 729,54
24 729,54
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

182 745,45

0%

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 bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR

Suma v EUR

182 745,45
182 745,45
1 344,48
0,00

12

- účelovo určené peňažné dary
- dotácia z ÚPSVR
- dotácie z TSK
Spolu bežné príjmy obce 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
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

0,00
1 796,09
1 000,00
4 140,57
178 604,88

0,00
202,75
202,75

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

202,75

178 604 ,88

0,11 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Základná organizácia JDS Bukovec –
bežné výdavky na činnosť organizácie
Mesto Myjava – bežné výdavky
na 59. Medzinárodný folklórny festival
Myjava 2018

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300,00

300,00

0

100,00

100,00

0

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec od 02.03.2016 podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným
úradom Nové Mesto nad Váhom, pod značkou OU-NM-OZP-2016/003151-2, č. živnostenského
registra 320-17516.
Predmetom podnikania je:
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
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V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
23 657,72 EUR
Celkové výnosy
30 033,45 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
6 375,73 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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

zriadeným a založeným 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
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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zakladateľom právnickej osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MDV SR
MDV SR
OÚ TN
OÚ TN

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

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Stavebný poriadok – bežné výdavky
Doprava (miestne komunikácie) –
bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie –
bežné výdavky
Na výchovu a vzdelávanie pre materské
školy – bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

139,26

139,26

0

24,40
468,42
18,23

24,40
468,42
18,23

0
0
0

40,10

40,10

0

334,00

334,00

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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OÚ NMnV

Voľby do orgánov samosprávy obcí –
bežné výdavky

499,25

499,25

0

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

Mesto Myjava - CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

109,50

109,50

0

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Bukovci dňa 28.2.2014 uznesením č. 2/2014 schválilo, že nezostavuje
rozpočet obce podľa programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 23 561,25 EUR.
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