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Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2019. 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
          Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 

Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.11.2018  uznesením č. 29/5/2018. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:  

- prvá  zmena  schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 39/4/2019 – RO č.1/2019 

- druhá zmena schválená dňa 26.08.2019 uznesením č. 49/5/2019 – RO č.2/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 77/8/2019 – RO č.3/2019 

- štvrtá zmena  schválená dňa 20.12.2019 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004 – RO č.4/2019 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 v celých € 

 

 Schválený 

     rozpočet      

         2019 

Upravený 

rozpočet  

2019  

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Príjmy celkom 1 087 818,00 952 641,00 980 093,00 

z toho :    

Bežné príjmy 713 613,00 808 270,00 837 512,40 

Kapitálové príjmy 373 155,00 111 675,00 110 875,00 

Finančné príjmy 1 050,00 32 696,00 31 705,60 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom 1 087 818,00 952 641,00 882 628,43 

z toho :    

Bežné výdavky 366 578,00 398 512,00 344 818,68 

Kapitálové výdavky 426 399,00 186 204,00 170 055,36 

Finančné výdavky 10 630,00 10 630,00 10 628,96 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 284 211,00 357 295,00 357 125,43 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 97 464,57 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v celých €  

 

Príjmy spolu: 

 
Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

1087818,00 952641,00 980093,00 102,88 

*Percento plnenia rozpočtu vychádza z výšky upraveného rozpočtu a jeho skutočného čerpania. 

 

2.1 Bežné príjmy: 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

713613,00 808270,00 837512,40 103,62 

 

z toho  

2.1.1 daňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

405633,00 444039,00 450282,06 101,41 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky upraveného rozpočtu v sume 364453,00 € výnosu dane 

z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 370914,68 € 

(101,77 %). 

 

b) Daň z nehnuteľností, daň za psa 

Skutočný príjem dane z nehnuteľností k 31.12.2019 bol vykázaný v sume 57349,69 € (99,69 %*) 

z čoho príjmy dane z pozemkov tvorili sumu 41136,87 €, dane zo stavieb boli čerpané v sume 

16212,82 €. Daň za psa bola uhradená občanmi vo výške 1095,83 €. 

 

c) Daň za ubytovanie 

Skutočný príjem dane za ubytovanie k 31.12.2019 bol čerpaný v sume 103,80 € (94,36 %*). 

 

d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Z predpokladanej finančnej čiastky upraveného rozpočtu v sume 20857 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 20818,06 €, čo činí čerpanie 99,81 %. 

 

2.1.2 nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

34600,00 56171,00 63396,78 112,86 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov – upraveného rozpočtu vo výške 2126 € bol skutočný 

príjem k 31.12.2019 v sume 1775,40 €, čo je 83,51 % plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov 



 

 

5 

(kultúrny dom, malá spoločenská miestnosť, veľká spoločenská miestnosť, domy smútku, pošta), 

priestorov a pozemkov využívaných občanmi a organizáciami. 

 

b) Administratívne poplatky – ostatné poplatky 

Z rozpočtovaných 2600 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2893,55 €, čo predstavuje 

čerpanie 111,29 %. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a to hlavne 

poplatkov za stavebné konania, overovanie, rybárskych lístkov a potvrdení. 

 

c) Pokuty a penále – za porušenie predpisov 

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 30 €. Jedná sa o čerpanie príjmov za pokuty a penále na 

10,00 %*. 

  

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, za školy a školské 

zariadenia  

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 56661,37 € (116,72 %*), z čoho najväčšiu časť tvorili 

príjmy za stočné 26248,44 €, poplatky za pripojenie na kanalizáciu 22087,40 €, vlastné príjmy ZŠ 

a MŠ 4464,71 €, cintorínske poplatky 2209,20 € a miestny rozhlas 701 €. 

 

e) Úroky - z účtov finančného hospodárenia Skutočný príjem úrokov k 31.12.2019 bol v sume 

216,04 € (108,02 %*). 

 

f) Ostatné príjmy  

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 1820,42 € (75,85 %*), tvorili ho odvod z hazardných hier 

100,42 €, z dobropisov 294,77 €, z vratiek 70,40 € a z prídelu do sociálneho fondu 1354,83 €. 

 

2.1.3  bežné granty a transfery:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

273380,00 308060,00 323833,56 105,12 

 

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Okresný úrad - životné pr. 101,80 Prenesený výkon š.s. životné prostr. 

2. Ministerstvo vnútra SR 359,37 Prenesený výkon š.s. register obyvateľov 

3. Ministerstvo vnútra SR 21,20 Prenesený výkon š.s. register adries 

4. Okresný úrad (MVSR) 143,47 Civilná ochrana 

5. Okresný úrad (MVSR) 3369,52 Voľby 

6. Okresný úrad odbor školstva 271437,00 Prenesené kompetencie ZŠ 

7. ÚPSVaR Nitra 66,40 Školské potreby pre deti v HN ZŠ 

8. ÚPSVaR Nitra 8929,20 Strava pre deti ZŠ, MŠ 

9. Okresný úrad odbor školstva 19480,00 Dopravné, VP, asistent, SZP, učeb, LK, ŠVP 

10. Okresný úrad odbor školstva 1192,00 MŠ predškolská výchova 

11. NSK  1300,00 Šport 

12. NSK 1400,00 Kultúra 

13. NSK 1100,00 Cestovný ruch 

14. ÚPSVaR Nitra 1433,60 Hmotná núdza – osobitný príjemca 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2.2 Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

373155,00 111675,00 110875,00 99,28 

 

a) Príjem z predaja pozemkov 

Skutočný príjem z predaja pozemkov bol v sume 2075 € za predaj pozemku pani Brezinovej 

a pánovi Bojsovi s manželkou (72,17%*). 

 

b) Granty a transfery  

Túto položku tvoril príjem kapitálovej dotácie Environmentálneho fondu na vedľajšie vetvy 

tlakovej kanalizácie vo výške 100000 € a príjem kapitálovej dotácie Ministerstva dopravy 

a výstavby SR  na územný plán obce Podhorany vo výške 8800 €. 

 

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Environmentálny fond 100000,00 VVTK III. etapa 

2. Ministerstvo dopravy a výst. 8800,00 Územný plán 

3. Úrad vlády SR 13500,00 Dotácia Miestny rozhlas 

 

Kapitálové granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Kapitálová 

dotácia z úradu vlády na miestny rozhlas sa bude čerpať v priebehu roku 2020. 

 

2.3 Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

1050,00 32696,00 31705,60 96,97 

Jedná sa o čerpanie zostatku dopravného vo výške 59,60 € a zapojenie zostatku rozpočtu roku 2018 

vo výške 31646 €. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v celých €  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

803607,00 595346,00 525503,00 88,27 

 

3.1 Bežné výdavky : 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

366578,00 398512,00 344818,68 86,53 

 

3.1.1 Výdavky verejnej správy – obec, obecný úrad (FK 01 110) 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 90200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83929,64 € (93,05 %*). 

Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, kontrolórky a starostky obce. 
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  31530 € bolo skutočne čerpaná k 31.12.2019 suma  29872 € čo je 94,74 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov a dohôd za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Cestovné náhrady boli zúčtované v sume 374,70 €, elektrická energia a plyn v stredisku obecný 

úrad 2770,26 €, vodné 20,75 €, poštovné služby 898,70 €, telekomunikačné služby všetkých 

stredísk OcÚ boli čerpané vo výške 1489,79 €. Materiál zahŕňajúci interiérové vybavenie 809,20 €, 

prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 359 €, všeobecný a špeciálny materiál (kancelárske 

a čistiace potreby, tonery a iný materiál z vlastných aj cudzích zdrojov) v sume 9099,15 €, knihy 

a časopisy 611,10 €, pracovný odev 246,48 €, licencie softwaru 617,93 € (Asseco, Eset), 

reprezentačné bolo čerpané vo výške 381,21 €. Dopravné – palivo 775 €, dopravné voľby 120 €, 

servis automobilu 900,76 €, dopravné - poistenie 114,89 €, najvyššia položka bol príspevok na 

prepravné medzimestskej dopravy firme Arriva 3766,30 €, karty, známky, poplatky 223,80 €. 

Údržba výpočtovej techniky bola vykonaná vo výške 544 €, údržba prevádzkových strojov 120 €, 

údržba špeciálnych strojov 393,47 €, údržba budov 1031,43 €. Uhradené nájomné bolo vo výške 

3225,44 € (3186,19 € činil doplatok nájmu za pozemok pod KD S), výdavky na školenia, kurzy 567 

€, kultúrne akcie z vlastných a cudzích zdrojov 5025,14 €, inzercia, webové služby 403,68 €. 

Kategória všeobecných služieb obsahuje výdavky vo výške 2405,38 €  obsahuje tlač spravodaja, 

revízie a kontroly detských ihrísk a MFI. Kategória špeciálnych služieb bola čerpaná vo výške 

14768,48 €, obsahuje výdavky na BOZP, audit, audit VO, spracovanie projektovej dokumentácie, 

vypracovanie žiadostí, právne služby, geodetické práce, posudky, zabezpečovací systém. Poplatky 

a odvody boli vo výške 1830,78 € (vedenie účtov, poplatky za rozhlas, Sozu, vedenie účtu cenných 

papierov a iné), poplatky za stravovanie stravné lístky 3711,47 €, strava voľby 392,40 €, poistné 

majetku obce 1393,17 €, prídel do soc. fondu 858,76 €, odmeny komisiám na voľbách 1373,16 €, 

odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 2443,25 €. Členské RVC činilo 220 €, centrám 

voľného času bol poskytnutý vo výške 40 €, dotácia združeniam bola poskytnutá vo výške 2400 €, 

ďalšie transfery na členské príspevky boli čerpané v sume 2259,92 (OZ Žibrica, OZ Zobor, PZO, 

ZMOS, NRZMOS, spoločný stavebný úrad). Dávka v hmotnej núdzi osobitným príjemcom bola 

1433,60 €. Splácanie úroku z úveru banke tvorilo čiastku 90,48 €. 

 

3.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť (FK 01 120) 

V tejto oblasti bol zabezpečená tlač materiálov v sume 70,27 €. 

 

3.1.3 Civilná ochrana (FK 02 200) 

Dohoda o vykonaní práce za skladovanie materiálu CO bola vyplatená vo výške 143,47 € 

(preplatená zo zdrojov MVSR). 

 

3.1.4 Ochrana pred požiarmi (FK 03 200) 

Bola vykonaná revízia a údržba hasiacich prístrojov vo výške 195,66 €. 

 

3.1.5 Cestná doprava (FK 04 510) 

Zimná údržba ciest bola vykonaná vo výške 900 €. 

 

3.1.6 Nakladanie s odpadmi (FK 05 100) 

V tejto kategórii obec uhradila služby za uloženie všetkých druhov odpadov Ponitrianskemu 

združeniu obcí pre separovaný zber a a nakladanie s odpadmi (PZO) spolu vo výške 28042,37 € 

(98,05 %*) a  nákup smetných nádob na KO a separovaný zber vo výške 518,40 €. 
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3.1.7 Nakladanie s odpadovými vodami (FK 05 200) 

Rutinná a štandardná údržba kanalizácie činila 594,35 €, za uloženie odpadových vôd – stočné 

ZSVAK sme zaplatili 29445,46 € (99,58 %*), prevádzkovanie kanalizácie 1915,20 €.  

 

3.1.8 Rozvoj obcí –verejné priestranstvá (FK 06 200) 

V tejto oblasti bolo nakúpené palivo do kosačiek v hodnote 916,65 €. 

 

3.1.9 Verejné osvetlenie (FK 06 400) 

Energie za verejné osvetlenie boli uhradené vo výške 5946,70 € (100,79 %*) a údržba bola 

vykonaná vo výške 1603,72 €. 

 

3.1.10 Rekreačné a športové služby (FK 08 100) 

V oblasti športových služieb boli hradené základné poplatky za energie na udržanie 

prevádzkyschopného stavu športových objektov vo výške 275,77 €.  

 

3.1.11 Kultúrne služby (FK 08 200) 

Energie v kultúrnych zariadeniach obce činili elektrina 2458,14 €, plyn 1240,53 €, vodné 137,44 €. 

Bola vykonaná renovácia podláh a údržba v kultúrnom dome v Sokolníkoch v sume 4279,70 €. 

 

3.1.12 Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas (FK 08 300) 

Údržba miestneho rozhlasu nebola vykonaná. 

 

3.1.13 Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny a domy smútku (FK 08 400) 

Spotrebovaná el. energia činila 670,14 €, vodné 55,71 €, licencia softvéru na cintoríny 85 €. Údržba 

cintorínu bola vykonaná vo výške 5279,88 €. 

 

3.1.14 Predškolská výchova (FK 09 111) 

3.1.14.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z upraveného rozpočtu 49700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 49728,20 € čo je 

100,06 % * čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Materskej školy. 

 

3.1.14.2 Poistné a príspevok do poisťovní 

Z upraveného rozpočtu 17371 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17095,42 € (98,41 

%*). Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov MŠ za zamestnávateľa. 

 

3.1.14.3 Tovary a služby 

Najvyššiu položku tvorili elektrická energia 847,55 €, plyn 2607,53 €, vodné 101,08 €, internet 

a telekomunikačné služby MŠ 377,57 €. Materiál zahŕňajúci všeobecný a špeciálny materiál – 

1735,91 € (aj z dotácie), knihy a časopisy 106,10 €, potraviny a ovocie 29,53 €. Údržba budovy MŠ 

bola vykonaná vo výške 501,47 €. Strava zamestnancov MŠ činila 703,14 €, prídel do SF 496,07 €. 

 

3.1.15 Základné vzdelanie výchova (FK 09 121) 

Pre účely ZŠ bola zakúpená vstavaná skriňa v sume 1165,58 € a zabezpečená doprava pre deti ZŠ 

vo výške 80 €. 

 

3.2 Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia* 

426399,00 186204,00 170055,36 91,33 
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v tom:   

3.2.1 Výdavky verejnej správy – obec (01 110) 

V tejto kategórii bol obstaraný územný plán obce Podhorany v celkovej sume 15100 €, zakúpený 

rider Husqarna s príslušenstvom v sume 10266,10 € (81,84 %*) 

 

3.2.2 Nakladanie s odpadovými vodami (05 200) 

Boli zrealizované vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie vo výške 44689,26 € z vlastných zdrojov 

a v sume 100000 € z dotačných zdrojov EF. 

 

3.3 Výdavkové finančné operácie: 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia 

10630,00 10630,00 10628,96 99,99 

 

Z rozpočtovaných 10630 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2019 v sume 10628,96 €. 

 

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky :  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 

Upravený rozpočet na 

rok 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia 

284211,00 357295,00 357125,43 99,95 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Suma 

poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel 

Finančné prostriedky  finančných  

použitých 

finančných (stĺ.1-stĺp.2) 

  prostriedkov prostriedkov  

vratka 

nepoužitej  

  v roku 2019 k 31.12.2019 dotácie 

  1 2 3 

A. Bežné výdavky spolu 357 423,10 357 125,43 297,67 

z toho:       

1. Prenesené kompetencie spolu 291 186,60 290 900,60 286,00 

z toho:        

a) normatívne výdavky spolu 271 437,00 271 437,00 0,00 

z toho: normatívne výdavky 271 437,00 271 437,00 0,00 

b) nenormatívne výdavky spolu 19 749,60 19 463,60 286,00 

z toho: vzdelávacie poukazy 1920,00 1 920,00 0,00 

            dopravné 1 006,60 930,60 76,00 

            odchodné 0,00 0,00 0,00 

            asistent učiteľa 11 088,00 11 088,00 0,00 

            príspevok na učebnice 385,00 385,00 0,00 

            lyžiarsky výcvik 3 000,00 3 000,00 0,00 

            škola v prírode 2 100,00 1 890,00 210,00 

            príspevok na žiakov SZP 250,00 250,00 0,00 
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2. Originálne kompetencie spolu 59 004,90 58 993,23 11,67 

z toho: školský klub, ŠJ 55 436,00 55 424,33 11,67 

            minihádzaná 68,90 68,90 0,00 

            vybavenie ŠJ 3 500,00 3 500,00 0,00 

3. ÚPSVaR spolu 7 231,60 7 231,60 0,00 

z toho: dotácia na podporu výchovy      0,00 

     k  stravovacím návykom dieťaťa 7 165,20 7 165,20 0,00 

     k  plneniu školských povinností  66,40 66,40 0,00 

Dotácie celkom ( A + B ) 357 423,10 357 125,43 297,67 

 

4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR  
 

Bežné  príjmy spolu 837512,40 

z toho : bežné príjmy obce  837512,40 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 701944,11 

z toho : bežné výdavky  obce  344818,68 

             bežné výdavky  RO 357125,43 

Bežný rozpočet +135568,29 

Kapitálové  príjmy spolu 110875,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  110875,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 170055,36 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  170055,36 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -59180,36 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +76387,93 

Vylúčenie z prebytku  -16130,10 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
60257,83 

Príjmové finančné operácie  31705,60 

Výdavkové finančné operácie 10628,96 

Rozdiel finančných operácií 21076,64 

PRÍJMY SPOLU   980093,00 

VÝDAVKY SPOLU 882628,43 

Hospodárenie obce  +97464,57 

Vylúčenie z prebytku -16130,10 

Upravené hospodárenie obce +81334,47 

 
Prebytok rozpočtu v sume 81334,47 € bol 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. 
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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: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  

rozpočtovom roku  v sume 76,00 € na dopravné,  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  

rozpočtovom roku  v sume 1684,80 € dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom,  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 13500,00 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu,  

- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 

(obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 869,30 €. 

Spolu v sume 16130,10 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností je po úpravách vykázaný prebytok rozpočtu za rok 2019 

vo výške 81334,47 € a navrhujeme ho použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% 

v sume 8133,45 €. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný (stav bankového účtu) Suma v € 

ZS k 1.1.2019  7126,89 € 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 3627,37 € 

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : -      

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2019 10754,26 € 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v €  

ZS k 1.1.2019 548,13 € 

Prírastky - povinný prídel  1365,15 € 

Úbytky – úhrada spolufinancovania stravného 1043,98 € 

KZ k 31.12.2019 869,30 € 

Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v celých €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Majetok spolu 1819852,17 1951676,95 

Z toho Neobežný majetok spolu 1694881,52 1758653,84 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 14722,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1505798,09 1554848,41 

Dlhodobý finančný majetok 189083,43 189083,43 

          Obežný majetok spolu 122551,40 190463,96 

z toho :   

Zásoby 559,67 585,95 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  7262,68 9526,44 

Finančné účty  114729,05 177001,57 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 3350,00 

Časové rozlíšenie  2419,25 2559,15 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1819852,17 1951676,95 

Z toho Vlastné imanie  1254481,28 1310098,48 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1254481,28 1310098,48 

           Záväzky 30341,67 35964,45 

z toho :   

Rezervy  1000,00 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 59,60 15260,80 
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Dlhodobé záväzky 548,13 869,30 

Krátkodobé záväzky 18104,98 18834,35 

Bankové úvery a výpomoci 10628,96 0,00 

Časové rozlíšenie 535029,22 605614,02 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom 4679,11 € (dodávateľské faktúry 2019 splatné v roku 2020) 

- voči štátnemu rozpočtu 15260,80 € (nevyčerpané dotácie z roku 2019, čerpanie resp. 

vrátenie v roku 2020) 

- voči zamestnancom 7943,01 € (mzdy 12/2019 so splatnosťou v januári 2020) 

- voči orgánom sociálneho a zdrav. zabezpečenia 5065,12 € (odvody 12/2019 so splatnosťou 

v januári 2020) 

- voči daňovému úradu 1147,11 € (daň 12/2019 so splatnosťou v januári 2020) 

- záväzky zo sociálneho fondu 869,30 € 

- krátkodobé rezervy na audit 1000,00 €. 

      Spolu: 35964,45 € 

 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto pohľadávky: 

- pohľadávky stočné 7883,51 € ( vrátane fakturácie za 10-12/2019 splatnej v roku 2020) 

- poplatky za pripojenie na kanalizáciu 507,86 € 

- pohľadávka za hlásenie obecným rozhlasom 42,00 € 

- daňové pohľadávky z dane z nehnuteľnosti, KO, dane za ubytovanie 1086,53 € (väčšina 

vymožiteľných daňových nedoplatkov je v exekučnom konaní) 

- pohľadávky voči zamestnancom 6,54 € 

Spolu: 9526,44 € 

 

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 

2018:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané 754952,56 EUR 

- z toho 60 % 452971,54 EUR 

- z toho 25 % 188738,14 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 

- zostatok istiny z bankových úverov  0 EUR 

 

SPOLU celková suma dlhu obce  0 EUR 
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Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

0 754952,56 0% 

 

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

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. b) 

10628,96 754952,56 1,41% 

 

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 príspevkových organizácií. 

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách dotáciách právnickým osobám – 

podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona 583/2004  
 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s č. VZN č. 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 

 

                                           - 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Jednota dôchodcov – bežné výdavky 800,00 € 800,00 € 0 

Ľudový spevokol Žibrica – bežné výdavky 800,00 € 800,00 € 0 

Spolok vinohradníkov a priateľov d.v. P.M. 800,00 € 800,00 € 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2007 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

 
Obec nepodniká.  

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči : 

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. rozpočtom iných obcí 

e. rozpočtom VÚC 
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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 – 

Základná škola Podhorany 

 

Rozpočtová organizácia 

Základná škola 

Podhorany 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ originálne kompetencie 59004,90 58993,23 11,67 

ZŠ prenesené kompetencie 291186,60 290900,60 286,00 

Príspevky od UPSVAR 7231,60 7231,60 0,00 

Spolu   357423,10 357125,43 297,67 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad  Prenesený výkon š.s. 

životné prostr. 

101,80 101,80 0 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon š.s. 

register obyvateľov 

359,37 359,37 0 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon š.s. 

register adries 

21,20 21,20 0 

Okresný úrad (MVSR) Civilná ochrana 143,47 143,47 0 

Okresný úrad (MVSR) Voľby 3369,52 3369,52 0 

Okresný úrad  

odbor školstva 

Prenesené kompetencie ZŠ 271437,00 271437,00 0 

ÚPSVaR Nitra Školské potreby pre deti 

v HN ZŠ 

66,40 66,40 0 

ÚPSVaR Nitra Strava pre deti ZŠ, MŠ 8929,20 7244,40 1684,80 

Okresný úrad  

odbor školstva 

Dopravné, VP, asistent, 

SZP, učeb., LK, ŠVP 

19749,60 19463,60 286,00 

Okresný úrad odbor 

školstva 

MŠ predškolská výchova 1192,00 1192,00 0 

Úrad vlády SR Dotácia Miestny rozhlas     

KV 

13500,00 13500,00 13500,00 

Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR 

Územný plán obce              

KV 

8800,00 8800,00 0 
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ÚPSVaR Nitra Hmotná núdza – osobitný 

príjemca 

1433,60 1433,60 0 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Environmentálny fond  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

VVTK III. etapa 100000,00 100000,00 0 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neposkytla v roku 2019 transfer žiadnej inej obci. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

NSK Šport 1300,00 1300,00 0 

NSK Kultúra 1400,00 1400,00 0 

NSK Cestovný ruch 1100,00 1100,00 0 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

Obec na základe uznesenia zastupiteľstva  č.6/1/2014 zo dňa 7.3.2014 

neuplatňuje programový rozpočet.      

13. Návrh uznesenia 
 

Uznesenie č. .../..../2020.... zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa ...... 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa ...... prerokovalo: 

− Návrh záverečného účtu Obce Podhorany za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch schvaľuje: 

− Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2019 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením 

„bez výhrad“. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2019. 

 

14. Prílohy 

 

Podrobné čerpanie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2019. 

 

 

V Podhoranoch, dňa 15.5.2020                                                             v.r.                  

Vypracovala: Ing. Nina Jarošová                                        Mgr. Magdaléna Bogyová 

        starostka obce Podhorany 


