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Záverečný účet Obce Pastovce 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 prebytkový a bol
schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 13. 12. 2017 uznesením
č. 35A-2 v celkovej výške príjmy 539 710,00 Eur a výdavky 530 390,00 Eur, podľa rozpočtovej
klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 9 320,00Eur.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava sa
týkala príjmovej aj výdavkovej časti, kde sme upravovali podľa dosiahnutej skutočnosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 - schválená dňa 07. decembra 2018 uznesením č.9-A/3
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
539 710,00

Rozpočet
po zmenách
366 561,00

219 710,00
320 000,00
0,00

239 410,00
110 000,00
17 151,00

530 390,00

351 682,00

183 880,00
339 510,00
7 000,00

209 530,00
134 510,00
7 642,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
366 561,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

352 373,00

96,13

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2018
poslednej úprave 2018
190 035,00
189 083,81

% plnenia
99,50

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 138 412,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 138 411,41€, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov z rozpočtovaných 38 758,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
38 757,36€, čo je na úrovni roku 2017. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome boli v sume 11,32€, daň zo stavieb v sume 4 468,24€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2018 celkom 462,91€ t. j. na 84,17%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2018 – 96,14% čo
predstavuje sumu 6 682,07€.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva plnenie vo výške 290,50Eur čo je 34,18% oproti
plánovanému 850,00Eur.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave 2018
30 175,00
28 003,84
89,83
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 933,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 887,70€, čo je
99,59% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky z rozpočtovaných 15 428,00€ bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 14 261,25€ čo je 92,44%- né plnenie.
Príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 10 926,00€ bol skutočný príjem vo výške
10 903,11€, plnenie na 99,79%.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 809,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 854,40€ hlavne
príjem za preplatok elektrinu.
Nedaňové príjmy boli vyššie oproti roku 2017 o 1 206,13€.
3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave 2018
19 200,00
8 134,35
42,37
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
110 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

110 000,00

100,00
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Kapitálové príjmy na rok 2018 boli pôvodne plánované vo výške 320 000,00€- dotácia zo ŠR na
ČOV, boli odovzdané projekty na príslušné ministerstvá, ale obci neboli priznané žiadne
finančné prostriedky.
Kapitálový príjem bol z dotácie z environmentálneho fondu na zateplenie budovy obecného
úradu vo výške 110 000,00 Eur. Takto upravený rozpočet bol naplnení na 100,00%.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave 2018
17 151,00
17 151,00
100,00
Príjmové finančné operácie vo výške 17 151,00€ boli z prebytku hospodárenia z predchádzajúcich
rokoch z rezervného fondu následne použité na kapitálové výdavky obce schválené uznesením
OZ, nakoľko v momente potreby obec nemala finančné prostriedky na financovanie spoluúčasti.
Príjmy boli zapojené do rozpočtu a následne čerpané, ale nakoniec plnenie rozpočtu ukázalo, že
obec bola schopná financovať výdavky aj z prebytku bežných príjmov z toho dôvodu finančné
prostriedky vo výške 17 151,00 eur je možné vrátiť na účet rezervného fondu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
351 682,00
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
209 530,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

330 603,20

94,01

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

190 152,86

90,75

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Nábož. a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie
Staroba

01.1.1
01.1.2
03.2.0
04.5.1
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0.1
10.2.0

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
102 645,52
96 102,22
9 669,65
6 823,53
650,00
567,27
500,00
0,00
13 900,00
12 799,13
6 400,00
5 554,19
8 555,50
7 787,38
16 694,50
15 303,11
4 200,00
1 386,00
2 255,20
2 093,72
2 626,70
2 425,07
288,42
288,37
29 485,30
27 794,10
11 358,21
10 928,29
301,00
300,48
209 530,00 190 152,86

%
plnenia
93,63
70,57
87,27
0,00
92,08
86,78
91,02
91,67
33,00
92,84
92,32
99,98
94,28
96,21
99,83
90,75

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 77 388,95€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 73 376,36€, čo je
94,82% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27 058,01€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25 688,18€, čo je
94,94% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 98 270,23€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 85 175,37€, čo je
86,67% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 312,81 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 550,63€, čo
predstavuje 85,65% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 362,32€, čo
predstavuje 90,82% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave 2018
134 510,00
132 808,84
98,74
V roku 2018 boli plánované výdavky v prípade úspešnosti projektov na dokončenie ČOV
a výdavky na projektovú dokumentáciu.
V obci bola realizovaná rekonštrukcia – zateplenie obecného úradu z dotácie celkom vo výške
128 300,88 Eur: Z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 110 000,00 Eur a spoluúčasť
18300,88 Eur, ďalej kapitálové výdavky boli na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia, ktorá sa uskutočnila v roku 2014, čo spláca obec v splátkach po dobu 10 rokov
čiastka pripadajúca na rok 2018 bola vo výške 3 507,96Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške
1 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu.
3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 7 642,00€ na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.
12. 2018 v sume 7 641,50€, čo predstavuje 99,99%.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 - prebytok

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce:
Vylúčenie z hospodárenia:

Rozpočet po
zmenách 2018
v€
366 561,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
v€
352 373,00

239 410,00
110 000,00
17 151,00

225 222,00
110 000,00
17 151,00

351 682,00

330 630,20

209 530,00
134 510,00
7 642,00

190 152,86
132 808,84
7 641,50
12 260,30
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ŠFRB úver
Upravené hospodárenie obce

7 093,72
5 166,58

Prebytok rozpočtu v sume 5 166,58EUR 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 vo výške
5 166,58EUR
Prostriedky z minulých rokov, ktoré boli OZ schválené do rozpočtu roku 2018 z rezervného
fondu vo výške 17 151,00 Eur. Tieto prostriedky sa v roku 2018 nečerpali vo výdavkovej časti
rozpočtu v celkovej čiastke.
Z toho dôvodu sa čiastka 16 038,40€ vracia do fondov minulých rokov z výsledku hospodárenia
za rok 2018.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2018
3 515,27
Prírastky - z prebytku hospodárenia
6 560,38
- ostatné prírastky
15 478,11
Úbytky - použitie rezervného fondu :
17 150,88
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcU
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
8 402,88
V priebehu roka boli prevedené finančné prostriedky na účet vo výške 6 560,38Eur z prebytku
hospodárenia z roku 2017. Ostatné prírastky boli z dôvodu potreby dotvoriť fond zo zostatkov
z predchádzajúcich období.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
227,25
638,89
580,20
285,94

Fond opravy
Obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0, 5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu v zmysle §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní.
Fond opravy
ZS k 1.1.2018

Suma v €
1 790,59
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Prírastky - povinný prídel
Úbytky - ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

2 624,62
1 194,00
3 221,21

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €
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
Náklady budúcich období

ZS k 01. 01. 2018
1 184 606,40
1 132 675,81

KZ k 31. 12. 2018
1 261 290,51
1 202 555,53

0,00
1 029 554,48
103 121,33
51 114,17

0,00
1 099 434,20
103 121,33
57 415,20

879,22
0,00
3 805,10
15 740,21
29 779,86
217,55

46,63
0,00
2 151,65
17 159,41
36 999,95
765,33

692,23

292,23

816,50
816,50

1 319,78
1 319,78

ZS k 01. 01. 2018
1 184 606,40
530 496,10

KZ k 31. 12. 2018
1 261 290,51
543 874,66

0,00

0,00

8 997,45
176 725,77

13 383,09
169 934,80

700,00
0,00

700,00
0,00

167 408,18
8 617,67
0,00
477 384,53

14 589,59
0,00
547 481,05

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za účt. obd.
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
Ø voči bankám
Ø voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
Ø GREP Slovakia ( rekonštrukcia VO)

169 934,80 EUR
0,00 EUR
129 803,15 EUR
24 556,12 EUR
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zábezpeka (6BJ)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam (SP,ZP)
daňovému úradu
ostatné záväzky
Iné záväzky
Rezervy
Záväzky zo sociálneho fondu

3 790,98 EUR
2 796,50 EUR
3 621,39 EUR
2 913,51 EUR
593,15 EUR
55,01 EUR
819,05 EUR
700,00 EUR
285,94 EUR

Obec má prijatý úver od ŠFRB na výstavbu 6b. j. okrem tohto úveru obec nemá žiadne iné úvery.
Poskytovateľ
úveru

ŠFRB

Účel

Výstavba 6 b. j.

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku ú.
sadzba

219 079,86

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2018

1%

Splatnosť

129 803,15 16.07.2035

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Pastovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Spoločný úrad – Šahy členské
2 082,10
Neziskovej org.
370,32
Členské príspevky ( RVC, ZMOS, Ister
866,76
Granum
Členské príspevky -šahy
623,05
MŠ – školské potreby
77,76
Mesto Štúrovo – Centrum voľného času
92,58
ZŠ sVJM Ipeľský Sokolec
107,42
Klub dôchodcov
280,64
PIEROT – na zákl. Darovacej zmluvy
50,00
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré podliehali zúčtovaniu.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 082,10
370,32
866,76

0,00
0,00
0,00

623,05
77,76
92,58
100,00
280,64
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10. Podnikateľská činnosť
Obec Pastovce v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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
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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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Min.dopravy
Min.vnútra

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

Cestná doprava
Hlásenia pobytu občanov a registra
obyvaťeľov (REGOB)
Okr.úrad
Životné prostredie
Okr.úrad
Odbor školstva
ÚPSV a rod.
Aktivačná činnosť
ÚPSV a rod.
stravné
Min.vnútra
Voľby
Min. Dopr. a Reg. Stavebný úrad- na úseku stavebného
Rozvoja SR
poriadku
Spolu Bežné
granty
MVSR
Environmentálny fond- Zateplenie
budovy obecného úradu
Spolu kapitálové
granty

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

21,56
184,27

21,56
184,27

-50,00
0,00

47,60
440,00
6 341,69
18,48
526,86
553,89

47,60
440,00
6 341,69
13,44
428,26
553,89

0,00
0,00
0,00
5,04
98,60
0,00

8 134,35

8 030,71

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

-

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

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:

Adriena Kuczmanová

Predkladá:

Oto Mészáros
Starosta obce

V Pastovciach, dňa 15. 05. 2019
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v 100% - nej výške na tvorbu
rezervného fondu t. j. 5 166,58 Eur.
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