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Záverečný účet obce Oľdza za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
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 2019 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 23.
januára 2019 uznesením č. 11/2019. 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. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený
ako prebytkový a obsahoval údaje len za bežný rozpočet.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 6. júna 2019 uznesením č. 51/2019
- druhá zmena schválená dňa 11. novembra 2019 uznesením č. 82/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019 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

171 188
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Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
179 458

171 188
0
0
0
145 735

175 018
0
4 440

145 735
0
0
0
25 453

171 783
4 787
0
0
2 888

176 570

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
179 458

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

182 620

101,76

Z rozpočtovaných celkových príjmov 179 458 bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
182 620 EUR, čo predstavuje 101,76 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
175 018

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

178 080

101,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 175 018 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
178 080 EUR, čo predstavuje 101,75 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
145 600

Skutočnosť k 31.12.2019
151 493

% plnenia
104,05

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 106 927 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 108 766 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,72 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 41 318 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 876 EUR, čo je
103,77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 637 EUR a dane zo stavieb boli
v sume 3 207 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 32 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 618 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 764,33 EUR.
Daň za psa - 841 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva - 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 853 EUR
Poplatok za rozvoj - 5 127 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
10 200

Skutočnosť k 31.12.2019
7 873
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% plnenia
77,19

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 200 EUR sa obci nepodarilo dosiahnuť príjmy k 31.12.2019.
Rozpočtované príjmy očakávala obec získať z prenajatých pozemkov budov, priestorov
a objektov nevyužívaných na plnenie úloh samosprávy.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 873 EUR, čo je
138,12 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
300

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

x

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 300 EUR, nebolo zaznamenané plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 888 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 744 EUR,
čo predstavuje 97,05 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfer
P.č.
1.

Poskytovateľ
Okresný úrad Dun. Streda

2.
3.

Krajský stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR

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
ÚPSVaR Dunajská Streda

7.
8.
9.

Suma v €
164
650
1653
47
36
22

61
1 375
737

Účel
Evidencia obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov
Spoločný stavebný úrad
Prezidentské voľby a voľby
zástupcov SR do Európ. parlamentu
Ochrana životného prostredia
Vedenie CO materiálu
Podpora starostlivosti o miestne
komunikácie
Register adries
Podpora činnosti DHZ
Podpora zamestnanosti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

100

x

Príjem kapitálového rozpočtu k 31.12.2019 bol v sume 100 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 100 EUR predstavoval príjem z predaja pozemku.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
4 440

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 440

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 4 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
4 440 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51/2019 zo dňa 6. júna 2019 bolo schválené použitie
finančných prostriedkov vytvorených v minulých rokoch v sume 4 254 EUR. Uznesením
obecného zastupiteľstva č. 82/2019 zo dňa 12. novembra 2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 186 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 4 440 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Oľdza nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
176 570

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

170 687

96,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 176 570 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 170 687 EUR, čo predstavuje 96,67 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
171 783

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

166 247

96,78

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 171 783 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 166 247 EUR, čo predstavuje 96,78 % 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 52 440 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 51 062 EUR, čo
je 97,37 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a plat
starostu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 18 810 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20 003 EUR, čo
je 106,34 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 67 875 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 61 684 EUR, čo
je 90,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 32 658 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 33 498 EUR, čo
predstavuje 102,57 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2019 eviduje platby súvisiace s vybavovaním úveru. Výdavky spojené s touto
aktivitou boli vo výške 290 €.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
4 787

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

4 440

92,75

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Začatie rekonštrukcie a modernizácie majetku obce
Z rozpočtovaných 4 307 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 960 EUR, čo
predstavuje 91,94 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie
Výdavky na finančné operácie v rozpočte obce na rok 2019 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 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
178 080

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

178 080

bežné príjmy RO

0

166 247

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

166 247

bežné výdavky RO

0

11 833
100

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
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z toho : kapitálové príjmy obce

100

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

4 440

z toho : kapitálové výdavky obce

4 440

kapitálové výdavky RO

0

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

- 4 340
7 493
5 127
2 366
4 440

Výdavky z finančných operácií

0

4 440
182 620
170 687
11 933
5127
6 806

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

Prebytok rozpočtu v sume 7 493 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 podľa osobitných predpisov v sume 5 127 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fon

2 366 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 4 440 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

4 440 EUR

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 podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015
Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume
5 127 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
6 806 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
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.82/2019
zo dňa 12.11.2019 na
krytie neplánovaných výdavkov na rekonšt. KD
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
3 586

186

3 400

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie zamestnancov
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
430
480

352

558

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

402 147

397 603

Neobežný majetok spolu

359 358

344 852

5 160

5 160

Dlhodobý hmotný majetok

302 621

288 115

Dlhodobý finančný majetok

51 577

51 577

Obežný majetok spolu

42 164

51 754

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Krátkodobé pohľadávky

5 671

7 240

Finančné účty

36 493

44 514

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

625

997

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

402 147

397 603

Vlastné imanie

244 383

259 112

z toho :

0

0

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

244 383

259 112

Záväzky

20 520

10 281

z toho :

0

0

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

430

558

20 090

9 723

0

0

137 244

128 210

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- SF
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

3 515
3 360
2 251
527
0
0
558
70
10 281

z toho v lehote
splatnosti

3 515
3 360
2 251
527
0
0
558
70
10 281

Obec v roku 2019 neprijala návratné zdroje financovania (bankový úver).
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z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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 2019 neposkytla dotácie 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 podporu všeobecne prospešných
služieb a na verejnoprospešný účel
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2019 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

Evidencia obyvateľstva-REGOB

11

21

21

0

164

164

0

KSÚ

Stavebný úrad

KÚŽP

Ochrana životného prostredia

MV SR

Prezidentské voľby a voľby zástupcov

650

650

0

47

47

0

1 653

1 653

0

36

36

0

do Európskeho parlamentu
Okresný úrad

Dotácia na vedenie materiálu CO

MV SR

Dotácia na podporu DHZ

1 375

1 375

0

Okresný úrad

Dotácia na register adries

61

61

0

ÚPSVaR Dun.

Podpora zamestnanosti

737

737

0

4 744

4 744

0

Streda
Spolu :

3. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 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 2. apríla 2020
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 6 806 EUR.
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