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Záverečný účet obce za rok 2019 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 

3/13.12.2018 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostu obce dňa 29.03.2019 

- druhá zmena schválená dňa 05.06.2019  uznesením č. 74/05062019 

- tretia zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu obce dňa 30.06.2019 

- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2019 starostu obce dňa 30.09.2019 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2019 starostu obce dňa 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 695 428 1 094 633 

z toho :   

Bežné príjmy 570 428 734 633 

Kapitálové príjmy 100 000 255 000 

Finančné príjmy 25 000 105 000  

Výdavky celkom 695 428 1 094 633 

z toho :   

Bežné výdavky 570 107 734 312 

Kapitálové výdavky 39 397 274 397 

Finančné výdavky 85 924 85 924 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 094 633 1 024 525,06 93,60 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 094 633 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

1 024 525,06  EUR, čo predstavuje 93,60 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

734 633 689 092,78 93,80 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 734 633 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

689 092,78 EUR, čo predstavuje 93,80 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

488 540 459 220,47 94,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 397 681 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 387 650,96 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97,48 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 63 059 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 47 428,27 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 75,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 333,60 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 15 036,17 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 58,50 

EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 29 630,95 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 1 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 197,67 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 74,85 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 

180,00 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 84,00 EUR, čo 

predstavuje 42,00 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 26 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22 859,57 EUR, čo 

predstavuje 87,92 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad v sume 9 882,87 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

163 199 148 267,30 90,85 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 149 199 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 136 484,30 EUR, čo 

je 91,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

30 811,77 EUR, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 271,00  EUR, 

príjmy z prenajatých bytov v sume 103 793,51 EUR, príjmy z prenajatých strojov, prístrojov 

v sume 608,02 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 783,00 EUR, čo je 

84,16 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

82 894 81 605,01 98,45 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18 798,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

17 553,37 EUR, čo predstavuje 93,38 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov 2 305,00 EUR, príjmy 

z odvodov hazardných hier a iných podobných hier v sume 84,32 EUR, príjmy z vratiek 865,24 

EUR, príjem z poplatkov od rodičov za materskú školu v sume 1 030,00 EUR, príjem za stočné 

3 070,12 EUR, príjem za pokuty a penále za porušenie predpisov v sume 3 458,40 EUR, príjem 

za stravné ŠJ v sume 4 692,32 EUR, príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase a iné príjmy 

v sume 2 047,97 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 64 096,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 64 051,64 

EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Nitra 907,00 MŠ-predškolská výchova 

Okresný úrad Nitra 137,60 Životné prostredie 

Okresný úrad Nitra 63,59 Pozemné komunikácie 

Nitriansky samosprávny kraj 600,00 Kultúra  

Nitriansky samosprávny kraj 600,00 Šport 

Ministerstvo vnútra SR 2 237,92 Matrika 

Ministerstvo vnútra SR 485,76 Register obyvateľov SR 

Ministerstvo vnútra SR 115,60 Register adries 

MDVaRR SR 1 922,43 Stavebníctvo 

ÚPSVR Nové Zámky 4 518,85 Nezamestnanosť 

ÚPSVR Nové Zámky 1 044,00 ŠJ-podpora výchovy stravovania 

Okresný úrad Nové Zámky 1 061,24 Voľby prezidenta SR  

Okresný úrad Nové Zámky 623,52 Voľby do EP 

Nadácia Gábora Bethlena 48 366,13 MŠ-rekonštrukcia, modernizácia 

Environmentálny fond 1368,00 Hroziaci kalamitný výskyt hmyzu 
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2019 v sume 48 366,13 EUR (prostriedky z „Bethlen 

Gábor pre MŠ Andovce“) budú použité v roku 2020. 

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2019 v sume 450,00 EUR (prostriedky z „úradu práce 

na podporu výchovy stravovania“), ktoré nebolo možné použiť, budú vrátené v roku 2020. 

 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

255 000 254 765,30 99,91 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 255 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

254 765,30 EUR, čo predstavuje  99,91 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov  

Z rozpočtovaných  255 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 254 765,30 EUR, čo 

predstavuje 99,91 % plnenie. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

105 000 80 666,98 76,83 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 105 000 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 80 666,98 EUR, čo predstavuje  76,83 % plnenie.  

 

Obec v roku 2019 prijala dlhodobý investičný úver v sume 80 000,00 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 05.06.2019 uznesením č. 73/05062019 na financovanie investície: 

Rekonštrukcia obecného úradu „Zateplenie objektu“ a Inžinierske siete – lokalita Pod Kalváriou. 

 

Súčasťou príjmových finančných operácií v roku 2019 bol zostatok finančných prostriedkov za 

stravné v školskej jedálni v sume 650,98 EUR. 

 

Súčasťou finančných operácií príjmových boli aj správne poplatky za služby IOMO určené na 

odvod do štátneho rozpočtu v sume 16,00 EUR. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 094 633 926 785,53 84,66 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 094 633 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 926 785,53 EUR, čo predstavuje  84,66 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

734 312                   681 871,25 92,86 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 734 312 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

681 871,25  EUR, čo predstavuje  92,86 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 161 650,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

163 417,71 EUR, čo je  101,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

starostu obce a mzdové prostriedky pracovníkov centra sociálnej prevencie.   

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 74 069,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

74 066,74 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.  

 

Tovary a služby: 

Cestovné náhrady tuzemské aj zahraničné 

Z rozpočtovaných výdavkov 235,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 231,08 

EUR, čo je 98,33 % čerpanie.  

 

Energie, voda, komunikácie, internetové služby – z rozpočtovaných 23 505,00 EUR bolo 

skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 23 288,95 EUR, čo predstavuje 99,08 % čerpanie. 

 

Materiál – z rozpočtovaných 16 385,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

16 120,38 EUR, čo predstavuje  98,38   % čerpanie. Ide o všetok materiál, náhradné diely 

a potreby nevyhnutné na výkon práce. Zahŕňa platby aj za nakúpené knihy, časopisy, noviny, 

odborné publikácie, Zbierky zákonov, mapy, softvér a licencie, výpočtovej techniky. 

Reprezentačné – vecné dary a kvety poskytnutých pri reprezentačných účeloch. 

 

Dopravné – z rozpočtovaných  3 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

3 093,71 EUR, čo predstavuje 98,53 % čerpanie. Patria sem výdavky na motorové vozidlá 

(Hyundai, Golf)-palivo, servis, údržba, opravy, povinné zmluvné a havarijné poistenie, diaľničné 

známky a parkovné. 

 

Rutinná a štandardná údržba – z rozpočtovaných 1 367,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2019 v sume 1 325,50 EUR, čo predstavuje 96,96 % čerpanie. Patria sem výdavky na 

práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné 

fungovanie kancelárskeho vybavenia, softvéru, výpočtovej techniky. 
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Služby – z rozpočtovaných 61 874,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

61 341,99 EUR, čo predstavuje 99,14 % čerpanie. Patria sem výdavky na školenia zamestnancov 

obecného úradu, výdavky na propagáciu, reklamu a inzercie, výdavky na všeobecné služby ( tlač 

tlačív, máp, rezanie a viazanie kníh, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie. Výdavky 

na špeciálne služby (prieskumné a projektové práce, geologické prieskum, geodetické práce  

a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou, právne, audítorské, poradensko-konzultačné). 

Výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, za všetky druhy odborných 

vyjadrení, na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, poplatky a odvody za vedenie 

účtov. 

 

Bežné transfery                  

Z rozpočtovaných výdavkov 44 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

44 824,78 EUR, čo predstavuje 99,79 % čerpanie. Patria sem výdavky na bežné transfery- na 

členské príspevky (regionálne vzdelávacie centrum Nitra, ZMOS, Združenie obcí dolného 

Žitného ostrova), na odstupné, na nemocenské dávky, príspevok na kondolu, príspevok – 

Centrum voľného času- Pyramída Nové Zámky, ZO Csemadok. 

 

Splácanie úrokov  

Z rozpočtovaných výdavkov 22 400,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

22 394,11 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.       Patria sem výdavky na splácanie úrokov 

z úverov. 

 

Poslanci – z rozpočtovaných 14 185,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

13 844,40 EUR , čo predstavuje 97,60 % čerpanie. Patria sem výdavky súvisiace s výplatou 

odmien, poistné a príspevok do poisťovní. 

 

Materská škola- z rozpočtovaných 63 936,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

63 459,14 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov 

materskej školy, ďalej výdavky na všetky druhy energií, poštové a telekomunikačné služby, 

všeobecný materiál, učebné pomôcky, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, knihy, časopisy, 

noviny a všeobecné služby. 

 

Školská jedáleň – z rozpočtovaných 18 659,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 17 258,64 EUR, čo predstavuje 92,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, 

príspevky do poisťovní zamestnankýň školskej jedálne, ďalej výdavky na všeobecný materiál, 

potraviny, čistiace prostriedky a príspevok na stravovanie detí od obce a zo štátneho rozpočtu. 

 

Dom smútku – z rozpočtovaných 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

716,52 EUR, čo predstavuje   77,88 % čerpanie. Ide prevádzkové náklady na dom smútku, aké 

sú spotreba elektrickej energie a vody. 

 

Verejná zeleň – z rozpočtovaných 2 690,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

2 563,32 EUR, čo predstavuje 95,29 % čerpanie. Ide o výdavky na údržbu verejnej zelene, 

náhradné diely a pohonné hmoty na kosačky. 

 

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu- z rozpočtovaných 38 089,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2019 v sume 36 859,01 EUR, čo predstavuje 96,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové 

náklady za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu v sume 31 969,01 

EUR, zber a odvoz biologického odpadu v sume 4 890,00 EUR. 

  

Verejné osvetlenie – z rozpočtovaných 14 055,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 13 996,91 EUR, čo predstavuje 99,59 % čerpanie. Ide o náklady na energiu v sume 

11 452,91 EUR a údržbu v sume 2 544,00 EUR. 
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Šport – z rozpočtovaných 13 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

12 943,53 EUR, čo predstavuje 98,43 % čerpanie. Ide o prevádzkové náklady pre športový klub, 

ako sú energie (elektrina, plyn, voda), všeobecný materiál a bežný transfer na činnosť. 

 

Viacúčelové zariadenie – z rozpočtovaných 2 400,00   EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2019 v sume 2 306,45 EUR, čo predstavuje 96,10 % čerpanie. Jedná sa o výdavky – 

voda, plyn, elektrina, všeobecný materiál. 

 

Evidencia obyvateľov – z rozpočtovaných 486,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 481,76 EUR, čo predstavuje 99,13 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na prenesený 

výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov. 

 

Matrika- z rozpočtovaných 2 238,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 237,92 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na prenesený výkon štátnej 

správy na úseku matrík. 

 

 

      

2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

274 397                   183 588,58 66,91 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 274 397,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 183 588,58  EUR, čo predstavuje  66,91 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia budovy obecného úradu- z prijatého úveru 

Z rozpočtovaných  64 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 64 537,88 

EUR, čo predstavuje 100,06 % čerpanie.  

b) Pod kalváriou-infraštruktúra-z prijatého úveru 

Z rozpočtovaných  15 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 15 462,12 

EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie.  

c) Andovský voľnočasový park 

Z rozpočtovaných  2 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 550,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

d) Nová lokalita –Csallóköz 
Z rozpočtovaných 25 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 963,00 EUR, 

čo predstavuje 23,57 % čerpanie.  

e) Verejné osvetlenie-modernizácia 

Z rozpočtovaných  23 497,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 497,20 

EUR, čo predstavuje 14,88 % čerpanie.  

f) Nové lokality-infraštruktúra 

Z rozpočtovaných  70 102,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 41 917,46 

EUR, čo predstavuje 59,79 % čerpanie.  

g) Rekonštrukcia budovy obecného úradu- z vlastných zdrojov 

Z rozpočtovaných  26 203,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 399,82 

EUR, čo predstavuje 24,42 % čerpanie.  

h) Nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 24 800,00 

EUR, čo predstavuje 99,20 % čerpanie. 
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i) Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku 

Z rozpočtovaných 1 508,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 505,15 EUR, 

čo predstavuje 99,81 % čerpanie. 

j) Marhuľová ul.-vodovod 

Z rozpočtovaných 8 390,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 371,98 EUR, 

čo predstavuje 99,79 % čerpanie. 

k) Nová lokalita-Vinica-inž.siete 

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 200,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

85 924                   61 325,70                71,37 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 85 924 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 61 325,70 EUR, čo predstavuje  71,37 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 58 886,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 58 856,39 EUR, čo predstavuje 

99,95 %.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 248,00 EUR na splácanie istiny z leasingu 

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 453,31 EUR, čo predstavuje 75,53 %.  

 

Vo výdavkových finančných operáciách bolo vykázané aj odvod správneho poplatku do ŠR-

IOMO-Integrované obslužné miesto občana v sume 16,00 EUR. 

  

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 689 092,78 

Bežné výdavky spolu 681 871,25 

Bežný rozpočet + 7 221,53 

Kapitálové  príjmy spolu 254 765,30 

Kapitálové  výdavky spolu 183 588,58 

Kapitálový rozpočet  + 71 176,72 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 78 398,25 

Vylúčenie z prebytku  -49 884,86 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 28 513,39 

Príjmové finančné operácie   80 666,98 

Výdavkové finančné operácie  61 325,70 

Rozdiel finančných operácií +19 341,28 
PRÍJMY SPOLU   1 024 525,06 

VÝDAVKY SPOLU 926 785,53 

Hospodárenie obce  97 739,53 
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 78 398,25 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 zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 49 884,86 

EUR navrhujeme použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu                              28 513,39 EUR  

 

 

Zostatok finančných operácií 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 19 341,28 EUR, navrhujeme použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu                             19 341,28 EUR 

 

 

 

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 školského stravovania na stravné 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 – dotácia                                                                                450,00 EUR 

                           -zostatok finančných prostriedkov – školská jedáleň       1 068,73 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určenej dotácie od Nadácie Gábora Bethlena na  

rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy v sume                             48 366,13 EUR 

                        

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške: 

4 785,47 EUR (10 % z prebytku hospodárenia). 
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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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 16,38       

Prírastky - z prebytku rozpočtu   0,00      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

0,00       

KZ k 31.12.2019 16,38       

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 32,19   

Prírastky - povinný prídel -        %                    3 094,29                                     

Úbytky   - príspevok – stravné lístky                     1410,22   

               - ostatné úbytky               1599,99    

KZ k 31.12.2019 116,27 

 

  

 

 

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 3 409 526,94 3 336 068,37 

Neobežný majetok spolu 3 331 349,61 3 159 067,09 
z toho :   
Dlhodobý hmotný majetok 3 054 499,10 2 876 216,58 
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 6 000,00 
Dlhodobý finančný majetok 276 850,51 276 850,51 

Obežný majetok spolu 77 455,19 176 041,98 
z toho :   
Pohľadávky 60 140,21 65 579,47 
Finančný majetok 17 314,98 110 462,51 

Časové rozlíšenie  722,14 959,30 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 409 526,94 3 336 068,37 

Vlastné imanie  831 905,51 871 827,93 
z toho :   

Záväzky 1 537 889,67 1 511 447,42 
z toho :   
Rezervy  1 500,00 1500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 450,00 
Dlhodobé záväzky 1 279 349,85 1 269 366,86 
Krátkodobé záväzky 227 519,82 136 706,56 
Bankové úvery a výpomoci 29 520,00 103 424,00 

Časové rozlíšenie 1 039 731,76 952 793,02 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote splatnosti  z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 28 143,99 28 143,99  

- zamestnancom 29 922,20 29 922,20  

- poisťovniam  16 295,61 16 295,61  

- daňovému úradu 6 434,47 6 434,47  

- štátnym fondom  1 137 226,50 1 137 226,50  

- bankám 103 424,00 103 424,00  

- prijaté preddavky 6 983,30 6 983,30  

- dlhodobé prijaté preddavky 54 562,76 54 562,76  

- fond opráv 35 104,49 35 104,49  

-  zo sociálneho fondu 1 424,08 1 424,08  

- ostatné záväzky 91 926,02 91 926,02  

Záväzky spolu k 31.12.2019 1 511 447,42 1 511 447,42  

 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
Slovenská záručná 

a rozvojová banka,a.s. 
Rekonštrukcia 

starej ZŠ 

60 000,00 6 096,00 753,13 23 424,00 2023 

Slovenská záručná 
a rozvojová banka,a.s. 

Rekonšt.budovy 

obecného úradu, 

Pod Kalváriou-

inžinier.siete 

80 000,00 0,00 426,66 80 000,00 2029 

 

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere vo výške 80 000,00 EUR. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti 10 rokov, splátky istiny budú vykonávané od r. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      14 

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 

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 31.12.2018:  635 677,52 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z bankových úverov 103 424,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 1 137 226,50 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 1 240 650,50 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 1 137 226,50 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 103 424,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

103 424,00 635 677,52 16,26 % 

 

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 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  635 677,52 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 4 378,43 

- dotácie zo ŠR 84 754,22 

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2018 89 132,65 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 546 544,87 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 6 096,00 

- 821007 52 760,39 

- 651002 22 394,11 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 81 250,50 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

81 250,50 546 544,87 14,86  % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 
Obec Andovce nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub Andovce-bežné výdavky na 

činnosť 

10 000,00 10 000,00 0,00 

ZO Csemadok Andovce –bežné výdavky na  

činnosť 

1526,13 1526,13 0,00 

Centrum voľného času Pyramída NZ -bežné 

výdavky na činnosť 

780,80 780,00 0,00 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Andovce nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom VÚC 

d) zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

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. 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu: 

-bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVR NZ Dotácia na stravu 1 044,00        594,00 450,00 

ÚPSVR NZ Dotácia na podporu zamestnanosti 4 518,85 4 518,85 0,00 
Okresný úrad NZ Voľby prezidenta SR 1 061,24 1 061,24 0,00 
Okresný úrad NZ Voľby do EP 623,52 623,52 0,00 

MDVaRR SR Dotácia na stavebný úrad 1 922,43 1 922,43 0,00 

MV SR Dotácia na matričnú činnosť 2 237,92 2 237,92 0,00 

MV SR Dotácia na register adries 115,60 115,60 0,00 

MV SR Dotácia na register obyvateľov SR 485,76 485,76 0,00 
Okresný úrad 

Nitra 
MŠ-predškolská výchova 907,00 907,00 0,00 

Okresný úrad 

Nitra 
Dotácia na životné prostredie 137,60 137,60 0,00 

Okresný úrad 

Nitra 
Dotácia na pozemné komunikácie 63,59 63,59 0,00 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu 

 

 

 

            1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

- 4 - 
Enviromentálny fond Dotácia na kalamitný 

výskyt komárov 

1 368,00 1 368,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 1 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 2 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 3 - 
Nitriansky samosprávny 

kraj-kultúra-bežné výdavky 

600,00 600,00 0,00 

Nitriansky samosprávny 

kraj-šport-bežné výdavky 

600,00 600,00 0,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

Poskytovateľ 

Účelové určenie dotácie 

 

 

 

 

-1- 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

- 4 - 
Nadácia G.Bethlena Modernizácia MŠ 48 366,13 0,00 48 366,13 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Rozpočet obce Andovce na rok 2019 bol schválený bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 

5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

zmien a doplnkov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva o neuplatňovaní programu 

obce. 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


