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za rok 2018

Predkladá : Ildikó Gyurcsiová
Spracoval: Ing. Sibyla Szabóová
V Oľdzi dňa 22. 05. 2019

Návrh záverečného účtu:
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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvo v Oľdzi dňa 06.06.2019, uznesením č.
50/2019.

Záverečný účet:
- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 13.06.2019.
- Zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.06.2019.
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Záverečný účet obce Oľdza za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
V zmysle ustanovení § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.
Rozpočet obce Oľdza na rozpočtový rok 2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27. marca
2018 uznesením č. 93/2018. Obec pri spracovaní rozpočtu postupovala v súlade
s ustanoveniami § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet bol zmenený jeden krát:
- zmena schválená dňa 6. novembra 2018 uznesením č. 115/2018.

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

199 870
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Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
203 951

164 530
0
35 340
0
173 160

165 611
3 000
35 340

134 160
39 000
0
0
26 710

131 763
36 664
0
0
35 524

168 427

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
203 951

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

204 354

100,19

Z rozpočtovaných celkových príjmov 203 951 bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
204 354 EUR, čo predstavuje 100,19 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
165 611

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

166 375

100,46

Z rozpočtovaných bežných príjmov 165 611 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
166 375 EUR, čo predstavuje 100,46 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
145 600

Skutočnosť k 31.12.2018
151 493

% plnenia
104,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 400 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 97 201 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,07 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 44 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46 199 EUR, čo je
104,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 090 EUR a dane zo stavieb boli
v sume 3 044 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 065 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 3 600 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 618 EUR.
Daň za psa - 814 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva - 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 279 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
17 150

Skutočnosť k 31.12.2018
12 040

% plnenia
70,20

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 280 EUR, čo je 6,67
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
nevyužívaných na plnenie úloh samosprávy.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 760 EUR, čo je
92,96 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
300

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

x

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 300 EUR, nebolo zaznamenané plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 861 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 842 EUR,
čo predstavuje 99,34 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfer
P.č.
1.

Poskytovateľ
Okresný úrad Dun. Streda

2.
3.

Krajský stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR

542
527

4.
5.
6.

Krajský úrad život. prostred.
Okresný úrad Dunaj. Streda
Krajský úrad cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Trnava
Okresný úrad Dun. Streda
Ministerstvo vnútra SR

45
33
21

7.
8.

Suma v €
161

113
1 400

Účel
Evidencia obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov
Spoločný stavebný úrad
Voľby do orgánov samosprávy miest
a obcí
Ochrana životného prostredia
Vedenie CO materiálu
Podpora starostlivosti o miestne
komunikácie
Register adries
Podpora činnosti DHZ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 996

99,87

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2 996 EUR, čo predstavuje 99,87 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 996 EUR, čo
predstavuje 99,87 % plnenie.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
35 340

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

34 983

98,99

Z rozpočtovaných finančných príjmov 35 340 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
34 983 EUR, čo predstavuje 98,99 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 93/2018 zo dňa 27. marca 2018 bolo schválené
použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v sume 28 902 EUR a použitie
rezervného fondu v sume 6 438 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 34 983 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Oľdza nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
168 427

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

168 499

100,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 168 427 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 168 499 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
131 763

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

131 815

100,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 131 763 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 131 815 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 45 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 48 479 EUR, čo
je 106,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a plat
starostu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 16 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 16 559 EUR, čo
je 101,27 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 58 218 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 54 850 EUR, čo
je 94,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 695 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 927 EUR, čo
predstavuje 101,98 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2018 neeviduje výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úvermi.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36 664

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

36 684

100,05

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Vybudovanie 3 priechodov pre chodcov
Z rozpočtovaných 31 844 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 31 864 EUR,
čo predstavuje 100,06 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce
Z rozpočtovaných 4 820 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 820 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie
Výdavky na finančné operácie v rozpočte obce na rok 2018 neboli prognózované.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Oľdza nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
166 375

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

166 375

bežné príjmy RO

0

131 815

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

131 815

bežné výdavky RO

0

34 560
2 996

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

2 996

kapitálové príjmy RO

0
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Kapitálové výdavky spolu

36 684

z toho : kapitálové výdavky obce

36 684

kapitálové výdavky RO

0

-33 688
872
0

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

34 983

Výdavky z finančných operácií

0

34 983
204 354
168 499
35 855

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 872 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, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

872 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 34 983 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

34 983 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
35 855 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
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.93/2018
zo dňa 27.3.2018 na
vybudovanie troch priechodov pre chodcov
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
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Suma v EUR
2 940
3 498

6 438

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie zamestnancov
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
357
402

329

430

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

382 837

402 147

Neobežný majetok spolu

339 939

359 358

5 160

5 160

Dlhodobý hmotný majetok

283 202

302 621

Dlhodobý finančný majetok

51 577

51 577

Obežný majetok spolu

42 423

42 164

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

6 661

5 671

Finančné účty

35 762

36 493

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

475

625

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

382 837

402 147

Vlastné imanie

229 212

244 383

229 212

244 383

7 348

20 520

357

430

6 991

20 090

0

0

146 277

137 244

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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
- SF
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

2143
10 788
4 034
3 055
0
0
430
70
20 520

z toho po lehote
splatnosti

2143
10 788
4 034
3 055
0
0
430
70
20 520

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec v roku 2018 nepotrebovala prijať návratné zdroje financovania (bankový úver).

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Oľdza nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 schváleným rozpočtom právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na podporu všeobecne prospešných
služieb a na verejnoprospešný účel
-1Rescue - BH, s.r.o, Lekárska služba prvej pomoci
Príspevky školám
Príspevky občianskym združeniam - Csemadok
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2242
353
322
917

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3242
353
322
917

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-40
0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov obce
Oľdza.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2018 neprevádzkovala podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3KÚCDaPK

Príspevok na miestne komunikácie

Okresný úrad

21

21

0

Evidencia obyvateľstva-REGOB

161

161

0

KSÚ

Stavebný úrad

542

542

0

KÚŽP

Ochrana životného prostredia

45

45

0

MV SR

Voľby do orgánov samosprávy miest a

527

527

0

33

33

0

1 400

1 400

0

obcí
Okresný úrad

Dotácia na vedenie materiálu CO

MV SR

Dotácia na podporu DHZ

11

Okresný úrad

Dotácia na register adries

Spolu :

113

113

0

2 842

2 842

0

3. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozhodlo na zostavení
a predkladaní rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018.
2019 a 2020. Uznesenie č. 90/2017 bolo obecným zastupiteľstvom schválené dňa 18.12.2017.

Ildikó Gyurcsiová
starostka
V Oľdzi dňa 22. mája 2019
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