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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 
1. Rozpočet obce na rok 2018  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   

na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený 

ako 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 04.12.2017 

uznesením č.36/2017. 

- prvá  zmena  schválená dňa 08.08.2018 uznesením č. 18/2018 

- druhá zmena schválená dňa 29.11.2018 uznesením č. 19/2018 
 

 
Rozpočet obce k 31.12.2018 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 75791 125721,96 
z toho :   
Bežné príjmy 75791 94959,62 
Kapitálové príjmy 0 30000 
Finančné príjmy 0 762,34 
  
Výdavky celkom 74824 98666,54 
z toho :   
Bežné výdavky 73896 97294,54 
Kapitálové výdavky 928 1372 
Finančné výdavky 0 0 
  
Rozpočet  obce 967 27055,42 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
125721,96 118538,76 94,29 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 125721,96 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 118538,76 EUR, čo predstavuje  94,29 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
94959,62 87776,42 92,44 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 94959,62 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 87776,42 EUR, čo predstavuje  92,44 % plnenie.  
 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

60076 59464,80 98,98 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 36626 EUR z výnosu dane z príjmov 

boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 36346,66 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 99,24 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 17777 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

17514,22 EUR, čo je 98,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 

9128,83 EUR, dane zo stavieb boli v sume 8358,89 EUR a dane z bytov boli 

v sume 26,50 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 799,36 EUR. 

 

Daň za psa: 192,49 

Daň za užívanie verejného priestranstva:1695,50 

Daň za nevýherné hracie prístroje: 0,00 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 2510,43 

Daň za ubytovanie: 1205,50 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
25320 19735,15                       78,25 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
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Príjem z dividend – 0 euro, z prenajatých priestorov bolo rozpočtovaných1310 

euro a skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo 1537,61 čo je 117,37 % plnenie.  

 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 24010 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

18197,54 EUR, čo je 75,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem 

z predaja služieb a tovaru v sume 17265,54 EUR, správne poplatky  a ostatné 

poplatky v sume 932 EUR,  

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 9563,62EUR bol skutočný príjem vo 

výške 8576,47 EUR. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Banskobystrický samosprávny kraj 1500,00 Halušky 2018 
Lesy SR š.p. 4000,00 Oprava miestnych komunikácii
Ministerstvo vnútra SR 50,16 REGOB
Ministerstvo dopravy SR 168,72 Stavebný úrad 
Ministerstvo vnútra SR 14,51 Životné prostredie 
Ministerstvo dopravy SR 6,57 CD a PK
Ministerstvo vnútra SR 19,60 Register adries 
Ministerstvo financií SR 504 Komunálne voľby 2018 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 Materiálne zabezp. Obecného HZ

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 
Peter Rusko 100,00 Krňačky 2018 
MUDr. Golis Marian 100,00 Halušky 2018 
p. Horniak 150,00 Halušky 2018 
GEOPOZ 150,00 Halušky 2018 
Podpora z Čiech 112,85 Halušky 2018 
Ing. Miroslav Sádovský 100,00 Ihrisko v Tureckej 
Wustenrot – pani Valachová 200,00 Halušky 2018 
 

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

2. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
762,34 762,34 100 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 762,34 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 762,34 EUR..  
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3. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
30000 30000 100 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30000 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 30000 EUR. 
Granty kapitálové 
 

Poskytovateľ Suma účel 
Ministerstvo vnútra SR 30000 Rekonštrukcia budovy hasične

 
 
 
 
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
98666,54 88508,32 89,70 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 98666,54EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 88508,32 EUR, čo predstavuje 89,70 % čerpanie.  

 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

97294,54 87136,32 89,56 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 97294,54 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 87136,32 EUR, čo predstavuje 89,56 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 24064,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

20200,84 EUR čo je 83,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OcÚ. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 8050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

8317,62 čo je 103,32 % čerpanie.  
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 65179,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

58617,86 EUR, čo je 89,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých 

stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 
 

 
2) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
0,00 0                 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume „nula“ EUR. 
 
3) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
1372 1372                100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1372 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 1372 EUR. 

 

 

Obec Turecká v roku 2015 zakúpila od obce Motyčky stroj  UN 53.2 – HON. 

Hodnota uvedeného stroja je 2800 euro.  Spôsob platby bol stanovený 

v zmluve zo dňa 11.11.2015. Za stroj sa bude platiť  v splátkach po 78 

euro/mesiac. Maximálne po dobu 11.11.2018 (36 mesiacov). V roku 2018 

bolo k 31.12.2018 uhradených 772 euro. V roku 2018 bola posledná splátka 

a stroj bol zaradený do majetku obce. 

Obci Turecká bola v roku 2018 pridelená dotácia od Ministerstva vnútra SR na 

Rekonštrukciu budovy hasične v celkovej hodnote 30000 euro. Obec v roku 

2018 zaobstarala projektovú dokumentáciu v celkovej hodnote 600 euro.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
Prebytok rozpočtu v sume  30030,44 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, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu 2826,81 EUR  

 

 
 
 
 
 
 

 
Hospodárenie obce

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 87776,42
z toho : bežné príjmy obce  87776,42
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu 87136,32
z toho : bežné výdavky  obce  87136,32
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet 640,10
Kapitálové  príjmy spolu 30000,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  30000,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 1372,00
z toho : kapitálové  výdavky  obce  1372,00
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet  28628

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 29268,10

Vylúčenie z prebytku  0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 29268,10
Príjmy z finančných operácií 762,34
Výdavky z finančných operácií 0,00
Rozdiel finančných operácií 762,34
PRÍJMY SPOLU   118538,76 
VÝDAVKY SPOLU 88508,32 
Hospodárenie obce  30030,44 
Vylúčenie z prebytku 
Upravené hospodárenie obce 30030,44 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 173985,05 208508,13 

Neobežný majetok spolu 171691,39 176631,87 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 142213,39 147153,87 

Dlhodobý finančný majetok 29478 29478 

Obežný majetok spolu 2293,66 31876,26 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1531,28 1805,99 

Finančné účty  762,38 30070,27 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 173985,05 208508,13 

Vlastné imanie  157588,37 160400,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
146760,92 158916,36 

Výsledok hospodárenia  10827,45 1484,43 

Záväzky 9271,02 41710,12 

z toho :   

Rezervy  600 600 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS  29430 

Dlhodobé záväzky 355,31 395,10 

Krátkodobé záväzky 8315,71 11285,02 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 7125,66 6397,22 

 
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom   4170,95  EUR 

- voči zamestnancom    6033,28 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 1080,79 EUR 

 

 

 

7. Podnikateľská činnosť   

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ObU-BB-OZP1-2013-

09861-2 Predmetom podnikania je:  

- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

 

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady              0,00 EUR 

Celkové výnosy              0,00 EUR 

Hospodársky výsledok -strata           0,00 EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 
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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 

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
 

 

 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 )
 
 

- 5 -
Ministerstvo 
vnútra 

Register obyvateľstva- REGOB 50,16 50,16 0 

Ministerstvo 
financií 

Komunálne voľby 2018  504,06 504,06 
 

0 

Dobrovoľná 
požiarna 
ochrana SR 

Materiálne zabezp. Obecného HZ 1400 1400 0 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Register adries 19,60 19,60 
 

0 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Rekonštrukcia budovy hasične 30000 540 29460 

Ministerstvo 
vnútra 

Ochrana životného prostredia 14,51 14,51 0 

Ministerstvo 
dopravy 

Stavebný úrad 168,72 168,72 0 

Ministerstvo 
dopravy 

CP a PK 6,57 6,57 0 

Lesy SR, 
š.p. 

Oprava ciest 4000 4000 0 



                                                                     Obec Turecká  12

 
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. 

 
c) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby 
 

d) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

 
e) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
 
 
 
g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel  

Halušky 2018 1500 1500 0 
   
 
 

 
9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec Turecká v roku 2018 nemala programový rozpočet, nakoľko počet 

obyvateľov k 01.01.2017 bol 149 a Obecné zastupiteľstvo obce Turecká na 

svojom zasadnutí rozhodlo, že obec sa nebude riadiť programovým rozpočtom.  
 

 
Vypracovala: Eva Turčanová                                    Predkladá:Ivan Janovec 
 
 
 
 
V Tureckej,  dňa 14.02.2019 
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