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Záverečný účet Obce Komjatice za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018
Obec v roku 2018 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 vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením
č. 240/18122017.
Bol zmenený :
- Prvá zmena schválená dňa
15.3.2018
uznesením č. 260/15032018
- Druhá zmena schválená dňa 8.11.2018
uznesením č. 307/08112018
-

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

3 424 280

2 988 115

2 496 120

2 595 199

Kapitálové príjmy

645 250

237 844

Finančné príjmy

174 880

-

Príjmy RO s právnou subjektivitou

108 030

155 072

3 424 280

2 755 879

Bežné výdavky

1 136 850

1 078 827

Kapitálové výdavky

1 062 160

398 926

46 340

49 685

1 178 930

1 228 441

z toho :
Bežné príjmy

Výdavky celkom
z toho :

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

(3

Rozpočtové hospodárenie obce

0

232 236

2. Rozbor plnenia príjmov za rok
2018 v €

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 988 115

2 988 114

99,99 %

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 550 247

1 550 247

100 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
- výnos dane z príjmov FO a PO poukázaný zo ŠR vo výške 1 388 087 €
b) Daň z nehnuteľností
- daň z pozemkov vo výške 78 132 €
- daň zo stavieb vo výške 22 852 €
- daň z bytov vo výške 93 €.
Príjem za rozpočtový rok 2018 vo výške 101 077 € sa skladá z platieb za rok 2018 vo
výške 100 625 € a nedoplatkov z minulých rokov vo výške 452 €. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7 333 €. / Nedoplatky za roky 2005 až
2017 vo výške 6 156 € a nedoplatky za rok 2018 vo výške 1 177 € /.
c) Daň za psa 2 564 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 369 €
e) Poplatok za zber a zneškodňovanie komunál. odpadu Príjem za rozpočtový rok 2018
vo výške 58 150 € sa skladá z platieb za rok 2018 vo výške 56 950 € a nedoplatkov z
minulých rokov vo výške 1 200 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
likvidáciu TKO vo výške 17 268 €. / Nedoplatky za roky 2007 až 2011 vo výške 10 600 €
a nedoplatky za rok 2017 a 2018 vo výške 6 668 € /.
1) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

341 979

341 978

99,99 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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-

príjem z prenajatých pozemkov vo výške 69 336 €
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 19 111 €
príjem z prenajatých bytov vo výške 66 708 €.

Obec neeviduje pohľadávky k 31.12.2018 z prenajatých budov, priestorov a objektov
a z prenajatých bytov eviduje nedoplatky vo výške 1 462,19 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Skutočný príjem vo výške 186 823 €.
Výšku príjmov tvoria príjmy:
-

Správne poplatky vo výške 15 432 €
Porušenie predpisov vo výške 475 €
Príjmy za znečisťovanie ovzdušia 390 €
Príjmy z poistného plnenia 133 €
Príjmy z lotérií a iných podobných hier 545 €
Príjmy z dobropisov 52 938 €
Príjmy z vratiek 2 180 €
Príjem zo vstupného na cintorín 940 €
Príjmy z poplatkov – knižnica 423 €
Príjmy za kultúrny dom 1 881 €
Príjmy za vyhlasovanie v MR 1 334 €
Príjmy za vodné a stočné 47 737 €
Príjem za hrobové miesta 10 548 €
Príjem za predaj smetných nádob 1 170 €
Príjem za znalecký posudok 953 €
Predaj kníh 24 €
Provízie za internet 1029 €
Príjem z domu smútku 1 495 €
Príjem za ČOV 31 635 €
Príjem z kultúrnych podujatí 15 562 €

1) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

702 974

702 972

99,99%

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel
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1.

Krajský úrad život. prostr.

413,83 Dotácia na životné prostredie

2.

ÚPSVaR Nové Zámky

3.

Krajský školský úrad

4.

Obvodný úrad Nové Zámky

6 912,99 Matrika

5.

ÚPSVaR Nové Zámky

2 019.-

6.

ÚPSVaR Nové Zámky

7.

Obvodný úrad Nové Zámky

2 072,44 Dotácia na voľby

8.

Obvodný úrad Nové Zámky

1 431,54 Dotácia na evid. obyvateľstva

9.

Obvodný úrad Nové Zámky

10.

Ministerstvo vnútra SR

11.

Rybárska spoločnosť

2 916,70 Dotácia VPP
670 382.-

Dotácia na školstvo

Stravné pre deti v HN

348,60 Dotácia na školské potreby

136,40 Dotácia na register adries
15 839,47 Dotácia na sociálnu pracovníčku
500.-

Grant na kultúrne podujatie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

237 844

237 844

100 %

Kapitálové príjmy tvoria:
-

Príjem z predaja pozemkov občanom vo výške 9 985.- €

Granty a transfery
P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

1.

Min. pôdohosp. a rozv. Vidieka
SR

2

Slovenský futbalový zväz

Investičná akcia

213 859.- Zvýšenie kapacít materskej školy
14 000.- Rekonštrukcia multifunkč. ihriska

3) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

0%
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Príjmové finančné operácie tvoria :
Obec nemala žiadne príjmové finančné operácie
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

150 851

150 851

100 %

Výšku príjmov tvoria príjmy za stravné, školné za materskú školu, školné za školský klub
detí, úroky, režijné náklady, dobropisy, vratky a granty.
Príjmový finančné operácie
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4 221

4 221

100 %

V roku 2018 boli použité:
Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 876 €
Krátkodobá finančná výpomoc z OcU vo výške 3 345 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 527 438

1 527 438

100 %

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 078 827

1 078 827

100 %

1) Bežné výdavky :

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet 345 476 €
čerpanie 345 476 €,
Mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, VPP, sociálne pracovníčky.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet 127 559 €
čerpanie 127 556 €,
Odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a
zdravotných poisťovní.
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c) Tovary a služby
Rozpočet 516 467 €
čerpanie 516 470 €,
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Rozpočet 78 861 €
čerpanie 78 861 €,
Výdavky na spoločný stavebný úrad, členské príspevky, dávky v hmotnej núdzi a ostatné
dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v súlade s VZN 1/2007.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Rozpočet 10 464 €
čerpanie 10 465 €,

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

396 926

398 926

% plnenia
100 %

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- projektová dokumentácia ČOV vo výške 5 783,76 €
- projektová dokumentácia Vodozádržné opatrenia vo výške 9 000.- €
- projektová dokumentácia Kanalizácia III. etapa I. a II. časť vo výške 1 200.- €
- zariadenie Materskej školy vo výške 19 068,45 €
- merač rýchlosti vo výške 1 990.- €
- čerpadlo Dreno vo výške 2 130,24 €
- čerpadlo ČOV vo výške 3 039,60 €
- kosačka Rider vo výške 13 668.- €
- kosačka Husqvarna vo výške 2 760.- €
- pásový chodolez vo výške 3 696.- €
- chodník pri žel. priecestí vo výške 9 931,18 €
- chodník pri Novozámocká ulica vo výške 27 924,74 €
- osvetlenie parkoviska ZŠ vo výške 1 756,16 €
- rekonštrukcia viacúčelového ihriska vo výške 29.630,34 €
- rekonštrukcia MŠ vo výške 267 347,17 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

49 685

49 685

% plnenia
100 %

Splatenie istiny z úverov zo ŠFRB
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
(8

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

1 223 441

1 223 232

% plnenia
99,98 %

Základná škola : / Prenesené kompetencie/
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet 411 011 €
čerpanie 411 010 €,
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet 143 648 €
čerpanie 143 647 €.
c) Tovary a služby
Rozpočet 95 777 €
čerpanie 95 779 €,
Prevádzkové výdavky ako sú energie, materiál, všeobecné služby, poplatky
o vykonaní práce.
d) Bežné transfery
Rozpočet
9 345 €
čerpanie 9 166 €,
Dopravné žiakov a vyplatené dávky za pracovnú neschopnosť.

a dohody

Materská škola: /Prenesené kompetencie/
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet 1 220 €
čerpanie 1 220 €
b) Tovary a služby
Rozpočet 6 762 €
čerpanie 6 762 €
Materská škola, školská jedáleň, školský klub: /Originálne kompetencie/
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet 256 071 €
čerpanie 256 072 €,
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet 88 754 €
čerpanie 88 752 €,
c) Tovary a služby
Rozpočet 110 163 €
čerpanie 110 134 €,
prevádzkové výdavky ako sú energie, materiál, všeobecné služby, poplatky
o vykonaní práce.
d) Bežné transfery
Rozpočet
909 €
čerpanie
909 €
Pracovná neschopnosť

a dohody

Základná škola : /Projekt: Cesta za poznaním/
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet 17 873 €
čerpanie 17 873 €
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet
6 245 €
čerpanie 6 245 €
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c) Bežné transfery
Rozpočet
201 €

čerpanie

201 €

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018
1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 je vo výške 347 672,17 €. Je to rozdiel medzi
nákladovými a výnosovými položkami.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Bežné príjmy obce:
2 595 198,62
Bežné príjmy školy
150 850,92
Kapitálové príjmy obce:
237 843,84
Kapitálové príjmy školy
Príjmové finanč. operácie:
4 220,85

Bežné výdavky obce
1 078 827,24
Bežné výdavky školy:
1 223 231,87
Kapitálové výdavky obce:
398 925,64
Kapitálové výdavky školy
5 000.Výdavkové finanč. operácie:
49 684,92

Príjmy spolu:
2 988 114,23
Výdavky spolu:
2 755 669,67
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 232 444,56 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 bez finančných operácií :
Bežné príjmy obce:
2 595 198,62
Bežné príjmy školy:
150 850,92
Kapitálové príjmy obce
237 843,84
Kapitálové príjmy školy
Príjmy spolu:
2 983 893,38

Bežné výdavky obce:
1 078 827,24
Bežné výdavky školy:
1 223 231,87
Kapitálové výdavky obce:
398 925,64
Kapitálové výdavky školy
5 000.Výdavky spolu:
2 705 984,75

§ 10 zákona č. 583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu.
Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné
zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia. Po odpočítaní finančných operácií
je výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 prebytok vo výške 277 908,63 €.
Je to rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami bez finančných
operácií./ ŠFRB /
Z výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučuje fond opráv vo výške 3 335 € a pre tvorbu
rezervného fondu sa použije upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
vo výške 274 573,63 €
Zo sumy 274 573,63 € sa bude tvoriť rezervný fond vo výške 10 %

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(10

Rezervný fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

27 572,40

Prírastky 10 % prebytku výsledku hospodárenia

28 007,49

Úbytky

0

KZ k 31.12.2018

55 579,89

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

Suma v €

ZS k 1.1.2018

359,75

Prírastky - povinný prídel - 1,5

%

4 616,11

Úbytky - závodné stravovanie

1 389,84

- regeneráciu PS,

3 200.-

- životné jubileum

140.-

- sociálna výpomoc pri úmrtí

-

KZ k 31.12.2018

246,02

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 44382010
Z.z v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo .
Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v €

ZS k 1.1.2018

13 813,02

Prírastky - z dohodnutého nájomného - 5 %

3 335.-

Úbytky -

-

KZ k 31.12.2018

17 148,02

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AK T Í VA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2018
6 787 693

KZ k 31.12.2018
6 654 462
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

12 766

8 389

5 827 536

5 698 682

947 391

947 391

2 249 843

2 733 350

510

419

14 304

14 744

578 387

842 395

1 656 642

1 872 447

z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčt. medzi sub. verej. správy
Poskytnuté návr. fin. výpomoci

3 345

Prechodné účty aktív

SPOLU

58 422

108 836

9 095 958

9 496 648

PA S Í VA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

4 552 770

4 900 442

4 310 822

4 552 770

241 948

347 672

1 138 112

1 127 380

1 037 906

990 895

98 175

134 406

131

179

1 900

1900

z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Ost. Zúčtovanie rozpočtu
Zákonné krátkodobé rezervy
Bankové úvery a ostatné

0

prij.výp.
Prechodné účty pasív

3 405 076

3 468 826
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SPOLU

9 095 958

9 496 648

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
-

dlhodobé záväzky
sociálnemu fondu
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči inštitúciám soc.zdrav.zab
daň z príjmov
iné záväzky
nevyfakturované dodávky
ostatné záväzky

990 894,92 €
246,02 €
5 172,55 €
19 877,09 €
13 085,44 €
2 965,03 €
44 660.- €
1 747,99 €
46 897,64 €

Obec uzatvorila v roku 2005 Zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona
Národnej rady SR č.607/2003 Z.z v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania na
výstavbu 6 b.j. a 9 b.j., výške 380 402 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035,
splátky istiny a splátky úrokov sú mesačné vo výške 1.223 €. V roku 2006 obec uzatvorila
ďalšiu zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu ďalších 2 x 6 b.j. + 9 b.j. vo výške
604 859 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2036, splátky istiny a splátky úrokov sú
mesačné vo výške 1 945 €. V roku 2008 obec uzatvorila ďalšiu zmluvu o poskytnutí podpory
na výstavbu 4 b.j. vo výške 117 473 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2038,
splátky istiny a úrokov sú mesačné vo výške 378 €. V roku 2014 obec uzatvorila zmluvu so
ŠFRB o poskytnutí podpory na kúpu bytovky vo výške 366 900 €. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do roku 2044. Výška mesačnej splátky istiny a úrokov je 1 186,85 €

P.č Výška prijatej
.
podpory

Výška
úroku r.
2018

Zabezpečenie
podpory

Zostatok
k 31.12.2018

Splatnosť

1.

380 402 €

2 355 € Záložné právo na
nehnuteľnosti

224 355 €

r. 2035

2.

604 859 €

3 944 € Záložné právo na
nehnuteľnosti

376 413 €

r. 2036

3.

117 473 €

840 € Záložné právo na
nehnuteľnosti

80 437 €

r. 2038

4

366 900 €

3 325 € Záložné právo na
nehnuteľnosti

320 286 €

r. 2044
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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 v I. časti výkazu FIN 1-12
2 746 050 EUR
- z toho 60 %
- z toho 25 %

1 647 630 EUR
686 513 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

0
1 001 492
0
0
1 001 492

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 001 492 EUR
0 EUR

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

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - BV

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-2-

9 980 €

Suma použitých
prostriedkov v roku
2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

9 980 €

0
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Volejbalisti - BV

7 000 €

7 000 €

0

Klub dôchodcov - BV

1 000 €

1 000 €

0

SZ Protifaš. Bojovníkov - BV

450 €

450 €

0

Červený kríž - BV

600 €

600 €

0

SZ zdravotne postihnutých

500 €

500 €

0

KMP

700 €

700 €

0

28 000 €

28 000 €

0

Poľovné združenie

850 €

850 €

0

OZ Paraboláni

500 €

500 €

0

Jednota dôchodcov

800 €

800 €

0

FC SCH Mandáčka

300 €

300 €

0

Spev. folklórna skup. Komjatičanka

300 €

300 €

0

Folklór. skupina Komňackí mládenci

500 €

500 €

0

Športový klub Warrior gym

600 €

600 €

0

Detský folklórny súbor Mladosť

1 000 €

1 000 €

0

Farský úrad

10 000 €

10 000 €

0

Vinohradnícky a vin. spolok

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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.
(15

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ a MŠ Komjatice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

452 754

452 754

0

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

ZŠ a MŠ Komjatice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

670 382

670 203

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

179

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-2-

KUŽP

Životné prostredie – bežné výdavky

UPSVaR

VPP – bežné výdavky

KŠÚ

Školstvo – bežné výdavky

Obv. úrad

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

414

414

0

2 917

2 917

0

670 382

670 203

179

Matrika – bežné výdavky

6 913

6 913

0

Obv. úrad

Voľby – bežné výdavky

2 072

2 072

0

Obv. úrad

EO – bežné výdavky

1 432

1 432

0

Obv. úrad

Register adries – bežné výdavky

136

136

0

ÚPSVaR

Hmotná núdza – bežné výdavky

2 019

2 019

0

ÚPSVaR

Školské potreby – bežné výdavky

349

349

0

MV SR

Soc. pracovníčky – bežné výdavky

15 839

15 839

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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V Komjaticiach dňa 7.3.2019

Vypracovala: Skladaná

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 27 457,36 €
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