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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec Pruské 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. 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 6.12.2017 uznesením č.4-6/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 7.3.2018, uznesením č. 1-9/2018
- druhá zmena schválená dňa 6.6.2018, uznesením č.2-14/2018
- tretia zmena schválená dňa 23.7.2018, uznesením č. 3-9/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 28.11.2018, uznesením č. 4-14/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

2700186,85

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2852742,40

1970890,25
374075,60
355221,00
104800,00
2685365,81

2284495,15
424671,96
143575,29
138854,51
2553391,98

1946069,21
703975,60
35321,00
1189882,00
14821,04

2073686,11
444151 ,91
35553,96
1252664,34
299350,42

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Z toho Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Z toho Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2852742,40

2844795,08

99,72

138854,51

100

Z toho príjmy RO:
138854,51

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2852742,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2844795,08 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
1. Bežné príjmy -OBEC
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2160387,74

Skutočnosť k 31.12.2018
2152440,42

% plnenia
bez nerozpočtovaných
99,63

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2160387,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2152440,42 EUR, čo predstavuje 99,63% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1076521,14

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1065169,39

98,94

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 935170,73 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 935170,73 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. V porovnaní s rokom 2017 bol nárast o 76591,64 €, t. j. o 8,92 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 63080,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 56854,79 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,13 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19506,16 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 36429,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 919,40
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 17425,46 €,
nedoplatky v porovnaní s rokom 2017 klesli o 13960,57 €.
Daň za psa - 1645,74 €
Daň za užívanie verejného priestranstva – 464,24 €
Daň za licenciu hracie prístroje - 18200,00 €, z toho 200 € bol správny poplatok.
Daň z ubytovania: 126,40 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 52707,49 €, z toho za nedoplatky
minulých rokov bolo zinkasovaných 2801,63 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za
komunálny odpad v sume 24395,58 €.
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b) nedaňové príjmy obce:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
241041,64

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

243102,83

100,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 234640,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 236435,33 EUR, čo
je 100,76 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 966,96 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 510,65 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 143746,13 € a príjem z prenájmu strojov, prístrojov a mechanizmov v sume 92211,59 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6401,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6667,50 EUR, čo je
104,16 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za stavebné
povolenia, užívacie povolenia, osvedčovanie podpisov, listín, poplatky za potvrdenia o trvalom
pobyte, rybárske lístky, poplatky za sobáše mimo sobášnej miestnosti, resp. územia obce.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

78046,85

79365,28

101,69

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov obce 78046,85 EUR, bol skutočný príjem vo výške
79365,28 EUR, čo predstavuje 101,69% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja služieb – 39769,43 €(
opatrovateľská služba- 924,00 €, vyhlásenie v MR-740,10 €, druhotné suroviny- 22759,48 €,
odpredaj smetných nádob – 1563,00 €, hrobové miesta na cintoríne-680,00 €,prefakturované
stočné-1520,02 €, preplatok plyn 2017 -10316,83 e ), vypúšťanie odpadových vôd – 39231,85 €,
z nespotrebovaného poistného – 135,83 € a z vratiek t.j. z preplatkov z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia 675,02 €, odvody z hazardných hier 274,81 €.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 763717,26 € bol skutočný príjem vo výške 763717,26 €,
čo predstavuje 100% plnenie.
Rozpočet na rok 2018
734278,26
P.č.
1.

Upravený rozpočet na rok
2018
763717,26

Poskytovateľ

2.
3.
4.
5.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu
Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Krajský úrad život. prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín

6.
7.

Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín

Skutočnosť 31.12.2018
763717,26

Suma v €
98,63
753,39
216,93
6912,99
2534,13
8387,00
11846,25

Skutočnosť 31.12.2017
695894,72

Účel
Dotácia na prenesený výkon ŠS na pozemné
komunikácie
Dotácia na register obyvateľov
Dotácia na pren. výkon – živ. prostr.
Dotácia na matriku
Dotácia na prenesený výkon ŠS v oblasti
staveb. poriadku a úz. plán.
Na predškolskú prípravu detí
Na vzdelávacie poukazy
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8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR Ilava
ÚPSVaR Ilava
Okresný Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Obvodný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Obvodný úrad TN
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR

645253,00
20296,00
450,00
17539,00
165,00
410,95
49,80
7950,00
3500,00
1545,58
2580,88
297,97
400,00
1833,60

22
23
24

Obvodný úrad Trenčín
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Fond na podporu umenia
Zdroj 111

86,80
3000,00
3500,00
739607,90

25

Z rozpočtu obcí

26

28

Z rozpočtu obcí Dulov, Tuchyňa,
Mikušovce
Z rozpočtu obcí Bohunice, Vršatské
Podhradie
Trenčiansky samosprávny kraj

29

Zdroj 11 H
Európsky sociálny fond

11799,99
6653,94

30

Zdroj AC1
Európsky sociálny fond

6653,94
842,73

31

Zdroj 1AC2
Európsky sociálny fond

842,73
4306,10

32

Zdroj 3AA1
Európsky sociálny fond

4306,10
506,60

6903,21

Na prenesený výkon - školstvo
Na dopravné žiakov
Deti zo sociálne znevýh. prostredia
Asistent učiteľa
Na učebnice
Na stravu
Školské potreby
Dotácia na lyžiarsky výcvik
Dotácia na školu v prírode
Voľby do samosprávy obcí
Odchodné učiteľom
Skladník CO
Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov
Rodinne prídavky a hmotná núdza osobitný
príjemca
Register adries
Vybavenie Dobrovoľný hasičský zbor
Bielokarpatská akadémia ľudovej tvorivosti

Na spoločný stavebný úrad (zmluva
o spoločnom stavebnom úrad)
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Zdroj 3AA2

196,78
2500,00
2200,00

Na špec. stav. úrad miestne komunikácie
(zmluva o spoločnom úrade)
na interiérové vybavenie prístavby
materskej školy
Dotácia BALUT (Bielokarpatská akadémia
ľudovej tvorivosti)
§54- zamestnávanie znevýhodnených
občanov Šanca na zamestnanie
§54 zamestnávanie znevýhodnených
občanov
Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej
školy
Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej
školy

506,60

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpali sa prostriedky
na lyžiarsky výcvik žiakov vo výške 2402,00 € a voľby do samosprávy obcí vo výške 57,18 €, ktoré boli
vrátené ešte v roku 2018, prostriedky na dopravné žiakov vo výške 667,21 € a na prevádzku školy vo
výške 9900,00 € a prostriedky z projektu sociálnej inklúzie rozpočtovej organizácie vo výške 2943,15 €.
Tieto prostriedky budú použité v roku 2019.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na
rok 2018
374075,60

Upravený
rozpočet v €
424671,96

Skutočnosť k 31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2017

424671,96

110,00

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 1000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1000,00 €, čo je 100 % plnenie.
Jedná s o odpredaj nákladného motorového vozidla LIAZ na náhradné diely s nulovou zostatkovou
cenou.

6

Obec nerealizovala predaj kapitálových aktív.

Granty a transfery
Obec v roku 2018 prijala kapitálové granty ani transfery:
Granty a transfery- v roku 2018 prijala obec kapitálové granty ani transfery
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma v € Investičná akcia
1
Európsky fond regionálneho rozvoja
329595,96 Zlepšenie a rozšírenie kapacity
materskej školy
2
Európsky fond regionálneho rozvoja
38776,00 Zlepšenie a rozšírenie kapacity
materskej školy
3
Okresný úrad Trenčín
25000,00 Rekonštrukcia kanalizačného systému
pre ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
4
Prezídium hasičského a záchranného
30000,00 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
zboru
5
MAS Vršatec
300,00 Aktívny občan – rekonštrukcia detského
ihriska
SPOLU
423671,69
Obec prijala finančné prostriedky z európskeho fondu regionálneho rozvoja na Zlepšenie a rozšírenie
kapacity materskej školy v Pruskom. Projekt bol realizovaný v roku 2017 a 2018 v zmysle Zmluvy o NFP
z vlastných zdrojov, čiže spôsob financovania bol refundáciou. V roku 2018 bol prijatý nenávratný
finančný príspevok. V rámci projektu sa uskutočnila rekonštrukcia časti budovy s. č. 388 a zároveň sa
realizovala prístavba materskej školy. Projekt bol vypracovaný z dôvodu nepostačujúcej kapacity
pôvodnej materskej školy, pri čom kapacita materskej školy sa realizáciou tohto projektu zvýšila cca o 60
miest, čím je možné pokryť a umiestnenie detí zo spádových obcí, ktoré nemajú materskú školu.
Na základe žiadosti obce Pruské, zriaďovateľa ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča o poskytnutie finančných
prostriedkov na riešenie havarijného stavu kanalizačného systému v rozpočtovej organizácii, jedná sa
o žumpu, ktorá je v nevyhovujúcom stave, obec prijala z okresného úradu v Trenčín 25000 €. Dotácia
bude použitá v roku 2019 po ukončení verejného obstarávania na výber dodávateľa.
Na základe Rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a Prezídia Hasičského a záchranného zboru bola
schválená obci Pruské dotácia na „Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice“ vo výške 30000,00 €. Dotácia
bola prijatá v roku 2018, vzhľadom na proces verejného obstarávania bude realizácia prebiehať v roku
2019, prijaté prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018.
1. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Upravený rozpočet
€
na rok 2018 v €
336021,00
128828,19

Skutočnosť
2018 v €
128828,19

Skutočnosť 2017
v€
197292,68

Uznesením zastupiteľstva zo dňa 6.6.2018 , č.2-7/2018 bod B) 4 bolo schválené použitie rezervného
fondu na financovanie kapitálových výdavkov a splátku návratných zdrojov financovania. Do príjmov
obce bolo z rezervného fondu prijatých 77649,05 € na financovanie kapitálových výdavkov a návratných
zdrojov financovania v roku 2018 a z fondu opráv nájomných bytov 218,94 € na opravy pre bytovky
158 a 159.
V roku 2018 boli do príjmov prijaté a použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017, t. j. zostatok
nevyčerpanej dotácie na dopravné žiakov vo výške 803,85 €, zostatok nevyčerpanej dotácie na prevádzku
školy v sume 24154,35 € a nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky z roku 2016 na výťahovú plošinu
v budove OZS vo výške 11000,00 €.
Do príjmových finančných operácií boli v mesiaci júl 2018 zúčtované zložené finančné zábezpeky
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní k verejnému obstarávaniu na projekt
Zateplenia obecného úradu. Finančné zábezpeky boli prijaté od firiem
HYDROS Bánovce nad Bebravou, spol. s r.o. - 5000,00 €
- IZOTECH GROUP, Nove Mesto nad Váhom – 5000,00 €
- Ing. Anton Poliček, Prečín – 5000,00 €
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Nakoľko k 31.12.2018 nemala obec schválený výsledok verejného obstarávania od Úradu pre verejné
obstarávanie , finančné zábezpeky zatiaľ neboli vrátené zúčastneným uchádzačom. Zábezpeky sú
evidované v krátkodobých záväzkoch a sú vylúčené z prebytku hospodárenia.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

124107,41

124107,41

100

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča:
Z rozpočtovaných bežných príjmov 124107,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
124107,41 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
V porovnaní s rokom 2017 nastala zmena v sledovaní príjmov v RO. V predchádzajúcich
rokoch neboli príjmy za stravu od rodičov na školské stravovanie súčasťou rozpočtu, ale od
roku 2018 sa zmenila metodika a všetky príjmy aj výdavky rozpočtovej organizácie sú
rozpočtované.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
V roku 2018 rozpočtová organizácia nemala kapitálový príjem.
1. Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14747,10

14747,10

100

Jedná sa o nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z rok 2017.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2553391,58

2457752,39

96,25

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2553391,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 2457752,39€, čo predstavuje 96,25% čerpanie.
Bežné výdavky - OBEC
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
836622,37

Skutočnosť k 31.12.2018

740982,78

% čerpania

88,56
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7836622,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 740982,78 EUR, čo predstavuje 88,56% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Program

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2.
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8.1
8.2
9.1
10.1
10.2
10.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Názov výdavku

Schválený
rozpočet
2018

Rozpočet
po zmenách
2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

Manažment
Propagácia a prezentácia obce
Organizácia občianskych obradov
Matrika , register obyvateľov, Stavebný úrad
Administratívne služby pre občanov obce
Stavebný úrad- zahrnuté v 2.1
Zdravotníctvo
Komunikácia s občanmi
Obecný cintorín a dom smútku
Nakladanie s odpadmi a odpad vodami
Separovaný zber
Cestná doprava
Predprimárne vzdelávanie
Primárne vzdelávanie
Sekundárne vzdelávanie
Školské stravovanie
Ostatné vzdelávanie –projekty

287911,09
200,00
13978,82

36734,61
664,00
1571,00
116450,00
1500,00
1000,00
7852,00
224,00
336,00
0
0

38534,61
664,00
1397,09
126171,42
1500,00
1000,00
12841,06
272,00
2738,00
0
0

24840,01
478,56
424,39
119797,95
0
0
12841,06
272,00
2737,00
0
0

33785,33
98,50
1051,78
102454,27
527,26
2401,66
2061,64
1243,47
665,53
0
0

Rekreačné a športové služby
Ostatné kultúrne služby
Rozvoj obcí- Prostredie pre život
Verejné osvetlenie
Bývanie
Sociálne zabezpečenie – Rodina a deti
Sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba
Starostlivosť o zdravotne postihnutých – sociálne
zabezpečenie
OBEC spolu
Predprimárne vzdelávanie
Primárne vzdelávanie
Sekundárne vzdelávanie
Záujmové vzdelávanie
Ostatné vzdelávanie –projekty
Rozpočtová organizácia (ZŠsMŠ) spolu

23766,00
22581,00
193803,28
23049,67
27943,74
3400,00
9922,00
500,00

20609,00
30957,04
207472,10
23049,67
30506,66
5233,60
8465,34
500,00

20609,00
25071,12
199925,72
11656,21
25598,16
4663,60
8028,15
500,00

13525,00
30235,67
148093,98
19328,84
24983,29
2930,34
4395,20
250,00

768387,21
394851,00
261303,00
457676,00
63852,00
0
1177682,00

836622,37
404823,66
263078,00
512047,31
57114,77
0
1237063,74

740982,78
404823,66
263078,00
512047,31
57114,77
0
1237063,74

654515,60
273432,43
227584,05
448004,21
50563,57
0
999584,26
61024,48

1946069,21

2073686,11

1978046,52 1715124,54

0

309373,76
484,85
14853,17
0

Rozpočtová organizácia - nerozpočtované na
nákup potravín školské stravovanie

Spolu

Skutočnosť
2017

OBEC+RO

268221,68 251915,42
465,00 957,37
14853,17 13611,05
0 0

Poznámka: Rozdiel v čerpaní bežných výdavkov v rozpočtovej organizácii v porovnaní s rokom
2017 je aj v zmene vykazovania výdavkov na nákup potravín na školské stravovanie, ktoré podľa
predchádzajúcej metodiky bolo nerozpočtované a od roku 2018 je súčasťou rozpočtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 289158,12 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
269585,22 € čo je 93,23% čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu,
drobnej prevádzky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a drobnej prevádzky.
Nižšie čerpanie výdavkov bolo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 3 zamestnancov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 107990,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
99920,54 EUR, čo je 92,52 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 395332,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
329718,35 EUR, čo je 83,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál ,poštovné, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Nižšie čerpanie výdavkov bolo v spotrebe
elektrickej energie, nakoľko dodávateľ nám nevyfakturoval počas roka 2018 zálohovú platbu za
dodanú elektrickú energiu v 2 zálohových platbách, ale iba jeden krát. Vyššie čerpanie výdavkov
sa prejaví v roku 2019 vo vyúčtovaní energií.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 36897,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
34515,18 EUR, čo predstavuje 93,54 % čerpanie.
Patria sem členské príspevky, príspevky jednotlivcom pri narodení dieťaťa, nemocenské dávky,
príspevky neziskovým organizácia, občianskym združenia, dávky v hmotnej núdzi.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 7243,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7243,16
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
1. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
428551,31
428551,31

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 428551,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 428551,31 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Program

1.1
2.5
2.3
3.1
4.1

Názov výdavku
Manažment
Obecný cintorín a dom smútku
Zdravotníctvo
Zber komunálneho a tekutého odpadu
Miestne komunikácie

Schválený
rozpočet
82000,00
15000,00
30000,00
60000,00
26500,00

Rozpočet
po
zmenách
3675,05
6554,00
26250,90
0
750,23

Skutočnosť
k
31.12.2018
3675,05
6554,00
26250,90
0
750,23
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5.1
5.3
6.1
8.1.1
10.2
Spolu
Spolu

Predprimárne vzdelávanie
Sekundárne vzdelávanie
Rekreačné a športové služby
Prostredie pre život
Sociálne služby
Obec
Rozpočtová organizácia

259996,64
15000,00
5000,00
157278,96
41000,00
691775,60
12200,00

364592,78
0
11282,06
15446,29
0
428551,31
15600,60

364592,78
0
11282,06
15446,29
0
428551,31
15600,60

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
-

Prístavba a rekonštrukcia materskej školy – 364592,78 €
Projektová dokumentácia (PD) „Centrum integrovanej starostlivosti“- 14100,00 €
PD rozšírenie verejného vodovodu Podvažie a Savčina – 2880,00 €
Rozšírenie verejného vodovodu H. Koniec – 4168,77 €
PD vodozádržné – 1000,00 €
PD protipovodňové opatrenia vetva „ A,B,C“ – 1800,00 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Pruskom – 1267,10 €
Schodisková plošina pre imobilných občanov v budove zdravotného strediska - 12150,90 €
Prístrešok k domu smútku v Podvaží – 2172,00 €
Chodník a priechod pre chodcov pri č. 4 – 750,23 €
Architektonické prvky na námestie (lavičky, koše) – 4444,80 €
Ozvučenie cintorína v Pruskom – 1842,00 €
Nákup výpočtovej techniky 2407,95 €
Interiérové vybavenie domu smútku v Pruskom (lavičky )-2540,00 €
Rekonštrukcia detského mini ihriska ul. Kvetinová -1282,06 €
Nákup krovinorezov – 918,00 €
Dotácia na kapitálové výdavky TJ Považan Pruské – 10000,00 €
Oprava majetkového okruhu z roku 2017 – 234,72 €

2. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

35553,96

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

35553,96

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 35553,96 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, čerpanie k 31.12.2018 v sume 35553,96
EUR, čo predstavuje 100 %.
3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1237063,744

Skutočnosť k 31.12.2018
1237063,74

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1252664,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1252664,34 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Program
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Predprimárne vzdelávanie-rozpočtované
Primárne vzdelávanie
Sekundárne vzdelávanie
Záujmové vzdelávanie
Ostatné vzdelávanie
Rozpočtová organizácia (ZŠsMŠ) spolu
rozpočtované

394851,00
261303,00
457676,00
63852,00
0
1177682,00

404823,66
263078,00
512047,31
57114,77
0
1237063,74

404823,66
263078,00
512047,31
57114,77
0
1237063,74
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
1237063,74 EUR
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 724379,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
724379,49 EUR, čo je 100% čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy, základnej školy, školského
stravovania, školského vzdelávania
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 263305,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
263305,95 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 222871,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
222871,60 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál ,poštovné, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 26506,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
26506,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Patria sem nemocenské dávky, dávky v hmotnej núdzi, dopravné žiakov
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

15600,60

% čerpania

15600,60

100

Kapitálové výdavky v rozpočtovej organizácii boli v roku 2018 čerpané na nákup prístrojov do
školskej kuchyne, z toho 4396,86 € boli prostriedky zriaďovateľa zo rezervného fondu
a 11203,74 € z prostriedkov réžie zo stravovania rozpočtovej organizácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2276547,83
2152440,42
124107,41
1978046,52
740982,78
1237063,74
298501,31
424671,96
424671,96
0,00
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Kapitálové výdavky spolu

444151,91
428551,31
15600,60
-19479,95
279021,36
-82487,66
196533,70

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané bežné a kapitálové príjmy)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Z toho príjmové finančné operácie obce
Príjmové finančné operácie RO

143575,29
128828,19
14747,10

Výdavkové finančné operácie
Z toho výdavkové finančné operácie obec
Rozdiel finančných operácií
Z toho vylúčené z príjmových FO (finančné zábezpeky z VO)
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

35553,96
35553,96

108021,33
15000,00
2844795,08
2457752,39
387042,69
-97487,66
289555,03

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13510,36 EUR, a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9900,00 EUR
dopravné žiakov v sume 667,21 EUR
nevyčerpané prostriedky z projektu sociálne inklúzie RO -2943,15€

b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 13977,30 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté na
rekonštrukciu kanalizačného systému v ZŠ s MŠ – 25000,00 €
d) nevyčerpané prostriedky z DHZ SR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – 30000,00€
- nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky sa pripočítavajú ku schodku
kapitálového rozpočtu, t. j. schodok kapitálového rozpočtu po vyňatí nevyčerpanej
dotácie je (-74479,95€)
Nevyčerpané prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek
4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok bežného rozpočtu 298501,31 €, upravený o:
-

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR -13510,36 €
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-

Nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania – 13977,30 €

Upravený prebytok bežného rozpočtu vo výške 271013,65 € bude použitý na :
- tvorbu fondu opráv pre nájomné bytový dom súp. č. 158 vo výške 3729,32 €
- tvorbu fondu opráv pre nájomný bytový dom súp. č. 159 vo výške 3729,34 €/ čo
v zmysle zákona č. 443/2010, §18 , ods.2 predstavuje 0,5% z ceny obstarania bytov, t.j. zo
sumy 1491731,40 € /
- tvorbu rezervného fondu vo výške 263554,99 €
Zostatok finančných operácií vo výške 108021,33 € sa použije na krytie schodku kapitálového
rozpočtu upravený o
-

Finančné zábezpeky prijaté v súvislosti s verejným obstarávaním – 15000,00 €,

t.j. rozdiel 93021,33 € sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu(§10 ods.7 zákona
583/2004 Z .z.) vo výške 74479,95 €(nakoľko nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu
kanalizačného systému výške 25000,00€ a nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice vo výške 30000,00 € sa vylučuje z hospodárenia obce, o túto čiastku je schodok
kapitálového rozpočtu vyšší)a zostatok finančných operácií (§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov okrem iných zdrojov sú aj zostatky príjmových
finančných operácií) vo výške 18541,38 € je zdrojom rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
282096,37 €

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 2-7/2018 B)4 zo dňa 6.6.2018 na financovanie
kapitálových výdavkov a splátku návratných zdrojov
financovania
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
702380,53
306667,00

77649,05

931398,48
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Použitie rezervného fondu v roku 2018 v €:
Nákup notebook

816,00

Nákup fotoaparát Nikon+príslušenstvo

647,55

PD Protipovodnové opatrenia vetva A,B,C

400,38

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

1267,10

Predlženie vodovodu H.Koniec

799,44

Krovinorezy

918,00

Architektonické prvky námestie

4444,80

Výťahová plošina -spolufinancovanie

1150,90

Projektová dokumentácia Centrum integrovanej starostlivosti

10903,22

PD vodovod Savčina

1440,00

PD vodovod Podvažie

1440,00

Interiérové vybavenie Dom smútku Pruské

2540,00

Ozvučenie Dom smútku Pruské

1842,00

Rekonštrukcia strechy Dom smútku Podvažie

2172,00

Prístavba a rekonštrukcia MŠ

5186,55

Prechod pre chodcov

750,23

Vybavenie a rekonštrukcia detského ihriska ul. Kvetinová

982,06

Nákup vybavenie školskej kuchyne
Splátka úveru ŠFRB
Spolu

4396,86
35 551,96
77649,05

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec nemá vytvorený peňažný fond.
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 vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (pitný režim)
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1652,64
2387,83
1640,99

49,36
2350,12

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018 – bytovka 158
Bytovka 159
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
bytovka 158
bytovka 159
Úbytky - použitie fondu :

Suma v EUR
24371,65
24459,17

3729,32
3729,34
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- na opravu kotla bytovka 158
- na opravu kotla bytovka 159

109,47
109,47

KZ k 31.12.2018
Z toho:
bytovka 158
bytovka 159

56070,54
27991,50
28079,04

Fond rozvoja bývania – obec nemá vytvorený fond rozvoja bývania.
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom
fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu
a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2018
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0

0

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

ZS k 1.1.2018 v EUR
8672856,74
5481356,70

KZ k 31.12.2018 v EUR
8896089,16
5141120,83

32625,50
5157151,12
291580,08
3181025,01

29589,50
4819951,25
291580,08
3747725,89

23693,86

21626,82
16

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1867077,90

2240488,39

109892,23
1176360,42

67377,49
1413667,71

10475,03

7242,44

ZS k 1.1.2018 v EUR
8672856,74
3297598,68

KZ k 31.12.2018 v EUR
8896089,16
3461391,52

3297598,68
929407,04

3461391,52
884728,66

1778,31
35958,20
732677,21
158993,32

1991,69
68510,36
683249,88
130976,73

4445851,02

4549968,98

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom-ŠFRB
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

28586,44
0
0,02
74,48

28586,44
0
0,02
74,48

691306,99
94258,68
884226,61

691306 ,99
94258,66
884226,61

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Štátny fond
rozvoja bývania

Účel

Výstavba
nájomných
bytov

Výška
poskytnutého
úveru €

Ročná splátka
istiny
za rok 2018 €

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

1073756,89

35551,96

7243,16

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

691306,99

Rok
splatnosti

r. 2036

Obec uzatvorila v roku 2006 zmluvu č. 302/211/2006 so Štátnym fondom rozvoja bývania
na výstavbu nájomných bytových domov- 2 x 19. b. j. Pruské na poskytnutie úveru vo výške
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1073756,88 € , v členení úver na stavebnú časť 1044214,30 € a úver na projektovú
dokumentáciu vo výške 29542,58 €. Splátka úveru v roku 2018 bola vo výške 35551,96 €.
Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2018 je vo výške 691306,99 €. Mesačné splátky úveru
vrátané úrokov sú 3566,26 €
Úver je dlhodobý, splatnosť úveru je 30 rokov, úroková sadzba 1 %. Úver je splatný
najneskôr 31.8.2036.
Spôsob ručenia : obec ručí hodnotou skolaudovaných bytoviek.
V roku 2018 neuzatvorila obec zmluvu o bankovom úvere.
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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
c) 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

Zostatok istiny k 31.12.2018

2051221,24
1959312,79
91908,45
2051221,24

691306,99

691306,99
691306,99

-691306,99
0
§ 17 ods.6 písm. a)

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

Suma v EUR
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Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017

1959312,79
91908,45
2051221,24

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie okrem preneseného výkonu
- dary a granty
- od iných subjektov ŠS
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

684020,87
4926,22
5839,98
6947,63
701734,70
1349486,54

35551,96

7564,05

43116,01

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

43116,01

1349486,54

3,19%

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 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. 1/2009 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

9000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-39000,00

Telovýchovná jednota – kapitálové výdavky

10000,00

10000,00

0

ŠK 98 Pruské – bežné výdavky

10330,00

10330,00

0

2700,00

2700,00

0

500,00

500,00

0

Divadelný súbor HUGO- bežné výdavky

2000,00

2000,00

0

Regionálne združenie turistov a hasičov

500,00

500,00

0

Klub dôchodcov- bežné výdavky
SZZP Pruské – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-40
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Občianske združenie Motýlik

1500,00

1500,00

0

Únia behov do vrchu

500,00

500,00

0

Memoriál Juraja Kutláka

200,00

200,00

0

37230,00

37230,00

0

SPOLU

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2009
o dotáciách

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec vedie účtovníctvo len v rámci hlavnej činnosti.

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
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

Základná škola s MŠ Hugolína
Gavloviča- prostriedky zriaďov.
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
vlastné prostriedky RO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2410799,03

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3410799,03

17782,48

17782,48

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

66,74

-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola s MŠ Hugolína
Gavloviča- prostriedky ŠR,

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2741567,55

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3731000,34

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-410567,21
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UPSVaR
Dary, granty od iných
Z roč. zúčtovania zdravotného
poistenia
Z rozpočtu obce Bohunice
Z rozpočtu obce Vršatské
Podhradie
Európsky sociálny fond

183,47

183,47

0

2000,00
500,00

2000,00
500,00

0
0

29586,58

26643,43

2943,15

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
- prostriedky od zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá zriadenú právnickú osobu

Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Obvodný úrad pre cestnú
dopravu Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Krajský úrad živ. Prostr.
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Dotácia na prenesený výkon ŠS na
pozemné komunikácie
Dotácia na register obyvateľov
Dotácia na prenesený výkon. ŠS živ.prostredia
Dotácia na matriku
Dotácia na register adries

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-398,63

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-498,63

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

753,39
216,93

753,39
216,93

0
0

6912,99
86,80

6912,99
86,80

0
0

-50
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Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR Ilava
ÚPSVaR Ilava
Obvodný úrad Trenčín
Obvodný úrad Trenčín
ÚPSVaR Trenčín
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Fond na podporu umenia

Dotácia na prenesený výkon ŠS na
stavebný poriadok a územ. plán.
Na predškolskú prípravu detí v MŠ
Na vzdelávacie poukazy
Na prenes. Výkon ŠS - školstvo
Na dopravné žiakov
Na učebnice pre žiakov
Pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Asistent učiteľa
Na lyžiarsky výcvik detí
Na školu v prírode
Za mimoriadne výsledky žiakov
Na školské potreby deti zo soc.
znevýhodneného prostredia
Na stravu pre deti zo soc.
znevýhodneného prostredia
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Skladník CO
Rodinné prídavky a dávka
v hmotnej núdzi osobitný príjemca
Dotácia na vybavenie hasičského
zboru
Nákup kníh do obecnej knižnice

2534,13

2534,13

0

8387,00
11846,25
645253,00
20296,00
165,00
450,00

8387,00
11846,25
635353,00
19628,798
165,00
450,00

0
0
9900,00
667,21
0
0

17539,00
7950,00
3500,00
400,00
49,80

17539,00
5548,00
3500,00
400,00
49,80

0
2402,00
0
0
0

410,95

410,95

0

1545,58
297,97
1833,60

1488,40
297,97
1833,60

57,18
0
0

3000,00

3000,00

0

3500,00

3500,00

0

Nevyčerpané prostriedky na lyžiarsky výcvik detí a voľby do samosprávy obcí boli vrátené
v roku 2018 do štátnej pokladne.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2018 finančné prostriedky inej obci.
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec prijala finančné prostriedky od iných obcí na činnosť spoločného stavebného úradu
a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie nasledovné prostriedky od obcí:

Obec

Obec Bohunice
Obec Borčice
Obec Dulov
Obec Kameničany
Obec Krivoklát
Obec Mikušovce

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2851,37
696,53
1059,79
633,11
279,07
1184,34

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3851,37
696,53
1059,79
633,11
279,07
1184,34

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40
0
0
0
0
0
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Obec Sedmerovec
Obec Tuchyňa
Obec Vršatské Podhradie
Obec Červený Kameň
SPOLU

481,74

481,74

0

899,50
247,53
767,01
7099,99

899,50
247,53
767,01
7099,99

0
0
0
0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec neposkytla v roku 2018 do VÚC finančné prostriedky.

VÚC
TSK – Bielokarpatská
akadémia ľudovej tvorivosti

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-22200,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-32200,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40

Obec prijala z rozpočtu VÚC finančné prostriedky vo výške 2200,00 € na financovanie Bielokarpatskej akadémie
ľudovej tvorivosti.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 282096,37 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov a splátky úveru zo ŠFRB.

Záverečný účet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Pruskom
č. : xxxxxxxx konaného dňa xxxxxxxx
23

