OBEC HORNÉ TUROVCE
Obecný úrad Horné Turovce, Horné Turovce 22,
935 81 Horné Turovce

Záverečný účet obce Horné Turovce
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018

Predkladá : Peter Varga
Spracovala: Ing. Klaudia Sasváryová
V Horných Turovciach dňa 10.05.2019
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.5.2019
Záverečný účet schválený OZ dňa uznesením č.: C/1-39/2019
1

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2018.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018.
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018.
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť.
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.
12. Hodnotenie plnenia programov obce.

2

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce obce na rok
2017. Obec 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, ako bežný aj rozpočet.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 Uznesením č. 125-A2/17-Z.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 204 100 EUR. Bežný rozpočet i
kapitálový rozpočet sa zostavil ako vyrovnaný.
Od doby schválenia rozpočtu dochádzalo ku zmenám niektorých plánovaných položiek, ktorých
finančná výška v čase zostavenie návrhu rozpočtu ešte nebola známa. Na základe týchto skutočností
rozpočet šesťkrát bol zmenený rozpočtovými opatreniami /ďalej len RO/. V roku 2018 starostom bolo
vykonané 2 RO a Obecným zastupitešstvom 4 RO v súlade § 6 ods.1 písm. a Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce a v súlade §14 ods. 2 písm. a/ b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtovýh
pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rozpočtové
opatrenia vykonané starostom, poslanci OZ brali na vedomie na najbližších zasadnutiach OZ.
- prvá zmena schválená starostom obce dňa 02.3.2018 rozpočtovým opatrením starostu č.1, ktoré OZ
bralo na vedomie uznesením č. 150-A/18-Z, dňa 23.04.2018,
- Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 starostu dňa 02.03.2018, ktorým
sa zvýšili príjmy a výdavky rozpočtu o 2 920,- EUR.
Celkové príjmy a výdavky po 1. zmene rozpočtu činia
206 720 EUR.
RO starostu č. 1 OZ bralo na vedomie dňa 23.04.2018 Uznesením č. 150-A/18-Z.
- Druhá zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom /RO č.1 OZ/ dňa 23.04.2018
Uznesením č. 125-B/18-Z. V rámci v tejto zmeny sa navýšil rozpočet príjmov ako aj výdavkov
o 16 060,- EUR.
Celkové príjmy a výdavky po druhej zmene činia 222 780,- EUR
- Tretia zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom /RO č.2 OZ/ dňa 21.06.2018
Uznesením č. 164-/18-Z.
Celkové príjmy a výdavky po 3. zmene rozpočtu sú vo výške 288 805 EUR
Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom /RO č.3 OZ/, dňa 20.08.2018,
Uznesením č.178-B/18-Z. Zároveň OZ schválilo čerpanie prostriedkov RF na výdavky

kapitálového rozpočtu vo výške 12 000,- EUR, Uznesením OZ č. 178-A/18-Z za účelom
začatia rekonštrukcie domu smútku v obci a na dokončovací práce při rekonštrukcii budovy
materskej školy v prípade potreby vv celkovej výške 12 000,- EUR.
Celkové príjmy a výdavky po 4. zmene rozpočtu sú vo výške 301 112 EUR
- Piata zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom RO č.4 OZ/ dňa 22.10.2018
Uznesením č. OZ č.186/18, kterým sa znižujú príjmy a výdavky rozpočtu o 866,- EUR.
Celkový rozpočet predstavuje po 5. zmene rozpočtu 300 246 EUR
- Šiesta zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 2, dňa 01.12.2018, ktorú
OZ bralo na vedomie dňa 28.01.2019 Uznesením č. č. 16/19-Z.

Schválený rozpočet a rozpočet po všetkých RO, vykonaných v roku 2018 je znázornené
v nasledovnej tabuľke tabuľke :
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Bežné príjmy
Bežné výdavky
VH bežného rozpočtu.
Kapit.príjmy
Kapit.výdavky.
VH kapitálového rozpočtu
Bež.a kap.príjmy
Bež.a kap.výdavky
Fin.op.príjmy
Fin.op výdavky
Rozdiel FO
Celkové príjmy
Celkové výdavky
VH rozpočtu

Schválený rozpočet na Schválený rozpočet na rok
rok 2018
2018 po posl. zmene
204 100
236 200
204 100
230 082
0
6 118
0
60 142
0
66 260
0
- 6 118
204 100
296 342
204 100
296 342
0
12 020
0
0
0
12 020
204 100
308 362
204 100
296 342
0
12 020

Poznámka:
V ďalších častiach, „rozbor plnenia príjmov a výdavkov“ sú porovnané upravený rozpočet so
skutočným čerpaním rozpočtu.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR
Plnenie celkových príjmov obce za rok 2018 v EUR
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
Príjmy celkom
308 362
z toho :
Bežné príjmy
236 200
Kapitálové príjmy
60 142
12 020
Finančné príjmy

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

296 867,34

96,27

236 660,70
60 141,27
65,37

100,20
100,00
0,54

Príjmy rozpočtu obce sa členia na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie, ktoré sú
vykázané v hore uvedenej tabuľke. Z rozpočtovaných celkových príjmov 308 362 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 296 867,34 EUR, čo predstavuje 96,27% plnenie.
1) Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
236 200

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

236 660,70

100,20

Príjmy podľa druhu sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty, transféry, ktoré sú rozpísané
nižšie.
a) Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172 910 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 172 914,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Podmienky vyrubovania miestnych daní v roku 2018 upravovalo VZN č.2/2016 o miestnych
daniach, na základe ktorého obec vyrubuje daň z nehnuteľnosti a daň za psa. Pri vyrubení poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa obec riadi s VZN č.3/2016 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 320 EUR bol dosiahnutý skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 316,66 EUR,
čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 934,98 EUR a dane zo stavieb boli
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dosiahnuté v sume 4 381,68 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 5 538,12 EUR.
Dane za špecifické služby /daň za psa, daň za užívanie ver.priestranstva, daň za komunálne odpady /
Z rozpočtovaných 8 067 EUR sa dosiahol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 067,04 EUR, čo
predstavuje 100 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky z dane za psa v sume 53,60 EUR
a z poplatku za KO v sume 1 308,83 EUR.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovanej sumy na tejto položke vo výške 531,- EUR sa dosiahol skutočný príjem vo výške
531,10 EUR, t.j.100,02 % plnenie.
b) Nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 680 EUR sa dosiahol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 595,90 EUR, čo je
94,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 414,96 EUR,
príjmy z prenájmu hrobových miest v sume 40,00 EUR EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 1 125,94 EUR, čo je 101,44% plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 000 EUR sa dosiahlol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 352,00 EUR, t.j.
90,13% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb
Sú náhodilými príjmami obce. Plnenie je dosiahnuté na tejto položke z poplatkov a služieb obce ako
kopírovanie, hlásenie v MR, poplatky za školné v MŠ, réžia za obedy v ŠJ, predaj kuka nádob atď, ktoré
činí 173,69%.
Do tejto skupiny patria príjmy zo stravného v školskej jedálni pri MŠ, ktoré sú vedené na samostatnom
účte a čerpajú sa na úhradu faktúr za potraviny. Z rozpočtovanej sumy 4 550 EUR dosiahol sa príjem za
stravu v ŠJ vo výške 4 547,13, t.j.99,94%
Z účtov finančného hospodárenia /úroky/
Sú príjmami, ktoré obec dosahuje z pripísaných úrokov v bankách na jednotlivých účtoch.
Z rozpočtovanej sumy 15,-EUR, skutočné čerpanie bolo 0 EUR..
Iné nedaňové príjmy
Na tejto položke sú vykázané príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, príjmy z dobropisov,
z refundácie a iné nedaňové príjmy. Z rozpočtovanej sumy na tento účel 6 750 EUR sa dosiahol príjem
6 338,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,90 %.
c) Granty a transfery:
Granty
Z celkovej rozpočtovanej sumy 1 720 EUR obec obdržala grant vo výške 1 400,00 EUR pre Dobrovoľný
hasičský zbor a ostatný grant od fyzických osôb vo výške 120 EUR.
Transfery
Z rozpočtovaných transferov 13 045 EUR bol dosiahnutý príjem vo výške 12 964,97 EUR, čo
predstavuje 99,39 % plnenie.

Obec prijala nasledovné bežné transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.

ÚPSVaR
OÚ Levice
Min.vnútra SR
Okr.úrad-Nitraodb.školstva
Min.dopr.,výst.a RR SR
Okr..úrad Nitra – ŽP
Okr..úrad pre CD a PK

5.
6.
7.

Suma
v EUR
2 032,40
942,19
229,18

Účel
Soc. dávky - osobitný príjemca
Voľby
Evidencia obyvateľstva, Register adries

609,00 Školstvo – MŠ 5 ročné deti
672,66 Stavebný poriadok
57,81 Životné prostredie
26,18 Doprava a PK
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8.
9.
10.

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

11.

NSK Nitra
Spolu

0 Uč.pom.- HN
258,72 Stravné - HN
Mzdy odvody pre zamestnancov-projektov: §50j,
7 302,83
§54_Praxou k zamestnaniu
834,00 Dotáciu na úhradu nákladov na „Obecné slávnosti 2018“
12 964,97

Prijaté transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom a zároveň včas vyúčtované.
2) Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
60 142

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

60 141,27

100,00

Kapitálový príjem bol dosiahnutý z predaja obecných pozemkov v sume 572,00 EUR (100% plnenie)
a z prijatého kapitálového grantu z Bethlen Gábor Alap z Maďarskej republiky vo výške 59 569,27 na
rekontrukciu budovy MŠ. Suma bola rozpočtovaná, plnenie bolo dosiahnuté na 100%.
3) Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
12 020

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

65,37

0,94

V príjmovej časti finančných operácií bola rozpočtovaná suma 12 000 EUR na prípadné dofinancovanie
rekonštrukčných prác na budove MŠ ako i na začatie rekonštručnýh prác Domu smútku. Nakoľko tieto
rekonštrukčné práce na budove MŠ sa nestihli dokončiť v roku 2018, a nezačali sa práce Domu smútku,
z Rezervného fondu sa nečerpali finančné prostriedky. Sutočný príjem finančných operácií k 31.12.2018
bol v sume 65,37 EUR.,zapojenie prostriedkov z predchádzajpceho roka na účte školskej jedálne.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR
Plnenie celkových výdavkov obce za rok 2018 v EUR:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
Výdavky celkom

296 342

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Fin. operácie výdavky

230 082
66 260
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

249 620,18

84,23

207 132,15
42 488,03
0

90,03
64,12
0

Výdavky rozpočtu obce sa členia na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie, ktoré sú
vykázané v hore uvedenej tabuľke.
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 296 342 EUR k 31.12.2018 bola skutočne čerpaná suma
249 620,18 EUR, čo predstavuje 84,23%.

1) Bežné výdavky
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovanej sumy 83 037 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 82 589,71 EUR, čo je
99,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, vrátane volieb
a zamestnancov cez projekty z ÚPSVaR (§50j, §54).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov na poistné v sume 29 516 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo
výške 28 908,09 EUR, čo je 97,94 % čerpanie. Týka sa pracovníkov OÚ, MŠ a ŠJ, poslancov, vrátane
volieb a zamestnancov cez projekty z ÚPSVaR (§50j, §54).
Tovary a služby
Z plánovanej sumy vo výške 103 424 EUR sa dosiahlo čerpanie k 31.12.2018 v sume 80 524,05 EUR,
čo je 77,86 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ktoré sú nasledovné: cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k
%
Tovary a služby
2018
31.12.2018
plnenia
po poslednej zmene
Cestovné náhrady
760
637,90
83,93
Energie
28 095
25 666,62
91,36
Materiál
30 758
17 709,6
57,58
Dopravné
1 509
1 089,87
72,22
Rutinná a štandardná
9 408
5 828,81
61,96
údržba
Nájomné za nájom
72
52,20
72,50
*Služby
32 822
29 539,05
90,00
Spolu
103 424
80 524,05
77,86
*Obsahuje aj výdavky za potraviny, vo výške 4 499,22 EUR, ktoré a uhrádzajú zo samostatného účtu ŠJ
a taktiež bankové poplatky za december 2018 na účte ŠJ vo výške 4,55 EUR,
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 14 105 EUR bolo dosiahnuté skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume
15 110,30 EUR, čo predstavuje 107,13 %.
Rozbor bežných výdavkov na základe funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia

Schválený rozpočet na rok
2018
po poslednej zmene

Skutočnosť k
31.12.2018

%
plnenia

01-Výdavky verejnej
90 527
85 453,81
94,40
správy
02-Obrana
0
0
0
03-Verejný poriadok a
1 930
1 652,92
85,64
bezpečnosť
04-Ekonomická oblasť
1 096
1 398,35
127,59
05-Ochrana životného
11 370
10 917,99
96,02
prostredia
06-Bývanie a občianska
19 796
17 523,99
88,52
vybavenosť
08-Rekreácia, kultúra a
24 338
20 832,62
85,60
náboženstvo
*09-Vzdelanie
77 991
66 405,25
85,14
10-Sociálne zabezpečenie
3 034
2 947,22
97,14
Spolu
230 082
207 132,15
90,03
*Obsahuje aj výdavky za potraviny, vo výške 4 499,22 EUR, ktoré a uhrádzajú zo samostatného účtu ŠJ
a taktiež bankové poplatky za december 2018 na účte ŠJ vo výške 4,55 EUR,
2) Kapitálové výdavky
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Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu
Ekonomické členenie

Schválený rozpočet na rok
2018
po poslednej zmene

714 – Nákup osobných
automobilov
716 – Projektová
dokumentácia
717 – Rekonštrukcia a
modernizáia
Spolu

Skutočnosť k
31.12.2018

%
plnenia

1 200

1 200,00

100,00

7 140

7 500,00

105,04

57 920

33 788,03

58,34

66 260

42 488,03

64,12

Rozbor kapitálových výdavkov na základe funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia

Schválený rozpočet na rok
2018
po poslednej zmene

01-Výdavky verejnej
správy
06 - Bývanie a občianska
vybavenosť
08-Rekreácia, kultúra a
náboženstvo
09-Vzdelanie
Spolu

Skutočnosť k
31.12.2018

%
plnenia

1 200

1 200

100,00

0

360,00

0

13 240

3 240

24,47

51 820
66 260

37 688,03
42 488,03

72,73
64,12

3) Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k
po poslednej zmene
31.12.2018
0
0
Vo výdavkovej časti rozpočtu obec neplánovala finančné operácie v roku 2018.

%
plnenia
0

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

236 660,70

Bežné výdavky spolu

207 132,15

Výsledok hospodárenie bežného rozpočtu

29 528,55

Kapitálové príjmy spolu

60 141,27

Kapitálové výdavky spolu

42 488,03

Výsledok hospodárenie kapitálového rozpočtu

17 653,24

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

47 181,79

Vylúčenie z prebytku

21 881,24

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

25 300,55

Príjmy z finančných operácií

65,37

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

65,37

PRÍJMY SPOLU

296 867,34
249 620,18

VÝDAVKY SPOLU
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Hospodárenie obce

47 247,16
21 881,24
25 365,92

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 je prebytkový vo výške 47 181,79 EUR. Výsledok
bežného rozpočtu je prebytkový vo výške 29 528,55 EUR, výsledok kapitálového rozpočtu vo výške 17 633,24 EUR a rozdiel finančných operácií k 31.12.2018 činí 65,37 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 47 181,79 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 z účelovo určených darov od Bethlen
Gábor Alap v sume 21 881,24 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 25 300,55 EUR.......... EUR
Zostatok finančných operácií v sume 65,37 EUR 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 65,37 EUR, sa vylučuje z tvorby RF, nakoľko sa jedná o sumy, ktoré sa
zapojili do príjmov cez finančné operácie a to:
vrátenie dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením za rok 2017 v sume 16,80 EUR (ÚPSVaR)
zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne (PS k 1.1.2018)
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
25 300,55 EUR.
Dosiahnutý výsledok hospodárenia z účtovníctva za účtovné obdobie r. 2018 podľa výkazu ziskov je
účtovná zisk vo výške 15 328,27 EUR, ktorý zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku hospodárenia z r.2017

Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
11 017,43
7 873,96
0
18 891,29

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - čerpanie zo SF
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2 237,50
854,82
406,50
8,68
2 677,14

.
9

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR
A K T Í V A /v zostatkovej hodnote/
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

654 461,88

716 349,17

Neobežný majetok spolu

591 159,02

603 235,92

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

470 797,87

482 874,77

Dlhodobý finančný majetok

120 361,15

120 361,15

63 235,26

113 106,05

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

2 176,12

3 252,39

60 980,37

109 319,06

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

69,71

0

Časové rozlíšenie

67,60

7,20

z toho
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

P A S Í V A /v zostatkovej hodnote/
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

654 461,88

716 349,17

Vlastné imanie

435 511,31

450 644,30

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

435 511,31

450 644,30

13 598,37

37 789,44

900,00

1 000

0

0

2 294,44

2 519,01

10 403,93

34 270,43

0

0

205 352,20

227 915,43

z toho

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

10

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje závazky súvahy v následovním zložení:
Záväzky

Zostatok k 31.12.2017

Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky zo sociálne ho fondu
Krátkodobé záväzky z toho:
záväzky voči dodávateľom
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
záväzky iné voči zamestnancom
záväzky z transf. a ost. zúčtov. so subj.

Zostatok k 31.12.2018

2 294,44

2 519,01

2 356,66
4 587,55
2 882,88
516,84
60,00
0

947,13
5 312,86
4 330,32
891,75
711,85
21 881,00

mimo VS

-

rezerva na audit

900,00

1 000,00

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá založenú príspevkovú organizáciu.

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 VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov Obce Horné Turovce, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Telovýchovná jednota Družstevník Horné
Turovce, IČO: 31826822 - bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

5 000 EUR

5 000 EUR

0

5 700 EUR

5 700 EUR

0

220 EUR

220 EUR

0

500 EUR

500 EUR

0

Rímskokatolícka cirkev Horné Turovce,
IČO: 34012486 – bežné výdavky

Dobrovoľný hasičský zbor Horné Turovce,
IČO: 00177474 2313 – bežné výdavky
Poľovnícke združenie Horné Turovce
IČO: – bežné výdavky

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2013 o
podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horné Turovce.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ani obchodnej spoločnosti.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Voľby
Evidencia obyvateľstva,
Register adries

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3942,19

-4942,19

-50

229,18

229,18

0

Stavebný úrad

672,66

672,66

0

Životné prostredie

57,81

57,81

0

Doprava a PK

26,18

26,18

0

Školstvo – MŠ 5 ročné deti

609,00

609,00

0

Osobitný príjemca

2 032,40

2 032,40

0

ÚPSVaR

Stravné pre deti v HN

258,72

258,72

0

ÚPSVaR

Projekt z UPSVR §50j,§54
Dotáciu na úhradu nákladov na
„Obecné slávnosti 2018“

7 302,83

7 302,83

0

834,00

834,00

0

-1OÚ Levice
Min.vnútra SR
Min.dopr.,výst. a
RR SR
Okr.úrad Nitra
Min.dopr.,výst. a
RR SR
Okr.úrad Nitra odb.školstva
ÚPSVaR

NSK Nitra

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

.
Poskytovateľ

-1d)

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-4-

-5-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-
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Rozdiel
-

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
NSK Nitra

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
834,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
834,00

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec rozpočtuje svoje výdavky bez programového rozpočtu.
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