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Záverečný účet Obce Haligovce 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,z toho   

kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 26 000,-- €.  

Finančné operácie e sú navrhované vo výške 10 000,-- € 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2017 uznesením č. 

142/2017.  

Bol zmenený a upravený raz: 

-   zmena   schválená dňa 09.12.2018             uznesením č.10/2018 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 v € 
 

 

 

 Schválený 

rozpočet 2018 

Rozpočet po zmene 

2018 

Príjmy celkom 245 910 354 290 

z toho :   

Bežné príjmy 235 910 265790 

Kapitálové príjmy                                                                                                                                                                                                                                                                          68 500 

Finančné operácie 10 000 20 000 

Príjmy RO s právnou 

subjektivit. 

         

Výdavky celkom 245 910 300 525 

z toho :   

Bežné výdavky 219 910 241575 

Kapitálové výdavky   26000  58950 

Finančné výdavky      

Výdavky RO s právnou 

subjekt. 

         

Rozpočet obce za rok 2018 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

354290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          354843,85 100,16                                                                    

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

248030   248318,73                100,12 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  234500 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 234540,29 €, čo predstavuje plnenie na 

100,02 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 930 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 7 001,96 €, čo je 

101,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3513,84 €, dane zo stavieb boli vo 

výške 3 462,62 € a dane z bytov vo výške 25,50 €,  za nedoplatky z minulých rokov 280,00 €.                  

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 71,58 €. 

c) Daň za psa rozpočtovaný príjem bol 300 €, skutočný príjem 336 €, čo je 112,00 % plnenie 

d/Daň za ubytovanie rozpočtovaný príjem bol 200 €, skutočný príjem 250 €, čo je 125,00 % 

plnenie 

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaný príjem bol 6 100 

€, skutočný príjem 6 190,48 €, čo je 101,48 % plnenie 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

8980 9 054,10                100,82   

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6080 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 6107,55 € , čo je 100,45 

% plnenie. Ide o príjem  z prenajatých pozemkov vo výške 107,67 € , príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov vo výške 3767,88 €, príjmy z prenajatých strojov prístrojov vo 

výške 2 232 €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 494 € čo je 98,                   

80% plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy  za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktoré boli 

rozpočtované vo výške 2400 €,  skutočné príjmy sú vo výške 2452,55 €, čo je 102,19 % 

plnenie 

 

  

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

 



 

 

 

 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 070 2 130,50 

 
               104,03 

 

Obec mala ďalšie príjmy a to:  vratky -                                  1657,82 € 

                                                 príjmy z dobropisov               471,87 € 

                                                 iné                                               0,81 € 

                                                                       Spolu:            2 130,50 €                                 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1 Obvodný úrad 526,86 Komunálne voľby 

 

2 ÚPSVaR 3 022,93 Podpora zamestnanosti  

3 Obvodný úrad    208,23 REGO 

4 Obvodný úrad 22,80 Register adries 

5 DPO SR 3 000 Materiálno – technické vybavenie DHZ 

6 Ministerstvo vnútra SR 59,70 Starostlivosť o ŽP 

 

 

 Spolu:                                                      6 840,52 

 

Obec prijala nasledovný kapitálový grant: 

1 Ministerstvo vnútra SR 30 000 Na stavebné úpravy HZ 

2 Úrad vlády SR 38 500 Na podporu rozvoja športu 

Spolu:  68 500  

 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

300525,00 302 430,23                 100,63% 

 

 

 

1) Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

241 575 239246,95                99,04 

 

v tom: 

 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť %plnenia 

0111  Výdavky verejnej správy 137085 131256,78  95,75 

0112    Finančná rozpočtová oblasť 5455    5711,36 104,70 

0160   Všeob.verejné služby inde nekl.        526,86  

0320   Ochrana pred požiarmi 1630 4805,76 294,83 

0510   Nakladanie s odpadmi 8600 8644,54 100,52 

0620   Rozvoj obci    

0640   Verejné osvetlenie 2255 2242,54 99,45 

0820   Kultúrne služby 1650 1659,11 100,55 

08205  Knižnice    

0911 Predšk. výcho 48000 48089,68 100,19 

0912 Zákl. vzd. S bežnou star. 1000 1000 100,00 

0950 Zariadenia pre záujmové vzdel. 21200 21093,66 99,50 

0960 Školské str. v predšk. Zariad. 14700 14216,66 96,71 

SPOLU: 241575 239246,95 99,04 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 63 500  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 63698,09 €, čo je 

100,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  pracovníkov na 

podporu zamestnanosti a hlavného kontrolóra obce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  22970 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 22 937,61 €, čo je 

99,86% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a za zamestnávateľa 

a odvody z komunálnych volieb. 

c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 70 205 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 68 211,25 €, čo je 

97,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 



 

 

 

 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom,  ostatné 

tovary a služby, nakladanie s odpadmi, poistenie áut, palivo ,knihy, časopisy. 

 

d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 84900 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 84 400 € čo 

predstavuje 100,91 % čerpanie. Bežný transfér bol poskytnutý zariadeniu pre záujmové 

vzdelávanie, na školské stravovanie v predš. zariadeniach a základných školách a na 

predškolskú výchovu s bežnou starostlivosťou. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

58950 63183,28               107,18 

 

 

a) Výdavky verejnej správy 
Ide o nasledovnú  akciu : 

 

 

 Nákup pozemkov                                         1596,00 €   

      _    realizácia nových stavieb – viacúčelové  

             ihrisko                                                           374,74 € 

     -     rozšírenie nn siete – Majer                               864,00 € 

    -     rekonštrukcia a modernizácia HZ                  43 649,49 € 

    -    kamerový systém                                             12 843,58 

    -    rekonštrukcia VO                                             3 855,47 €  

      

    Spolu:                                                                   63 183,28 € 

 

 

 

4. Hodnotenie plnenia programov obce. 
  
. Obec Haligovce v roku 2018 nemala programový rozpočet. 

 

 

5. Vysporiadanie prebytku  /schodku/  hospodárenia za rok 2018. 
 

 

Prebytok vo výške 32 413,62  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. Z tohto prebytku sa vylučuje 38 500 eur čo 

je nevyčerpaná dotácia na viacúčelové ihrisko. Schodok -6086,38 navrhujeme vysporiadať zo 

zostatku finančných operácií.  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov z rezervného a sociálneho fondu 

 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 

roka. Nevedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2018 40 024,62 

      Prírastky  

 zo zostatku FO vo výške 

 ďalšie prírastky  

 

13 913,62 

1 353,35 

 

 

Spolu: 15 266,97 

Úbytky   - použitie rezervného fondu v r. 2018 : 

Uznesenie č. 10/2018 zo dňa 09.12.2018 

 

 

 

-20000 

               - krytie schodku hospodárenia  

                

 

 

 

KZ k 31.12.2018 35 291,59 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica 

 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2018 612,07 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                    540,62 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     365,95 

              - regeneráciu PS, dopravu                   



 

 

 

 

              - dary                           121,99 

              - ostatné úbytky                                                3,50    

KZ k 31.12.2018 661,25 

    

 

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. 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. 

 

. 

 

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť  : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2012 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2012 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

     

     

     

     

     

     

 

 

B. Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K 31.12.2018 nebola vyúčtovaná jedna dotácia vo výške 38 500 € na viacúčelové ihrisko.   

Ostatné dotácie boli vyčerpané. 

 

 

 

 

 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v € 

 

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Neobežný majetok spolu 622 255,48 669 036,96 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 525 108,35 571 889,83 

Dlhodobý finančný majetok 97147,13 97147,13 

Obežný majetok spolu 48 643,47 81 542,40 

z toho :   

Zásoby 1 680 1 868 

Pohľadávky 1 315,78       204,56 

Finančný majetok 45 647,69 79 469,84 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Prechodné účty aktív   

Časové rozlíšenie 506,81 446,74 

SPOLU 671405,76 751026,10 

 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné zdroje krytia majetku   

z toho :   



 

 

 

 

Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 555 267,71 555 346,84 

Záväzky 12 511,73 62 754,44 

z toho :   

Dlhodobé záväzky  644,28 594,41 

Krátkodobé záväzky 6 487,45 23 280,03 

Rezervy zákonné krátkodobé 380 380 

Bankové úvery a ostatné prij.výp.   

Ost. zúčt. Medzi subj. Verej. správy 5000 38500 

Prechodné účty pasív    

Časové rozlíšenie 103 626,32 132924,82 

SPOLU 671405,76 751026,10 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 

Obec k 31.12.2018 nemá žiaden úver. 

 

 

 Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                          0€ 

- voči dodávateľom                   2 250,18 €    

- Iné záväzky                                             362,06 € 

- voči štátnemu rozpočtu                 3 212,40 €   

- voči zamestnancom                  11 963,99 €     

-    voči orgánom soc. Poistenia                 5 465,60 € 

-    ostatné záväzky                                          25,80 € 

 

        

V Haligovciach dňa 14.05.2019 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok  2018 s výrokom : 

„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ . 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku vo výške -6086,38 €                   

zisteného 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 zo zostatku finančných operácii a taktiež schvaľuje tvorbu rezervného fondu z 

prebytku hospodárenia vo výške 13 913,62 €. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu za rok 2018. 
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