
SPRIEVODNÝ LIST 

k materiálu na S. rokovanie obecného zastupiteľstva v Naháči 
dňa 27.6.2019 k bodu č. 

Názov materiálu: Záverečný účet obce Naháč za rok 2018 

Predkladateľ: PhDr. David l vanovič , PhD. , starosta obce 

Spracovateľ: Iveta Tomaškovičová, referent 

Dôvodová správa: 

Záverečný účet vypracováva obec v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a schvaľuje ho obecné 

zastup i teľstvo do 30.6.20 19 s príslušným výrokom. 

Podľa § 16, ods. 9 zákona č. 583/2004 Zb. sa návrh záverečného účtu predkladá pred 
schválením na verejnú diskusiu. 

Stanovisko komisie (ak sa vyžaduje): 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 
a) prerokovalo 

návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2018, 
b) berie na vedomie 

stanovisko hl avného kontro lóra obec k návrhu Záverečného účtu obce Naháč za rok 2018, 

c) schvaľuje 

Záverečný účet obce Naháč za rok 20 18 a celoročné ho:>podárenie obce Naháč za rok 20 18 
s výlu-adami , 

d) pri jíma 
opatrenia na nápravu nedostatkov: dôsledne dodržiavať rozpočtový proces, včas zverej n i ť 

a schváli ť rozpočet na príslušný rozpočtový rok, čerpať prostriedky na základe schváleného 
rozpočtu , monitorovať čerpani e rozpočtu a vykonávať rozpočtové opatrenia príslušným 
orgánom. 

Dátum: 6.6.2019 Podpis~ 
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za rok 2018 

Predkladá : PhDr. David lvanovič, PhD 
Spracoval: Iveta Tomaškovičová 

V Naháči , dňa 30.5.2019 

Návrh záverečného účtu: 

vyvesený na úradnej tabu li obec d11a 7.6.2019 
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 7.6.20 19 
zverejnený na webovom sídle obce dňa 7.6.2019 
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vyvesený na úradnej tabuli obce dňa „„2019 
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Záverečný účet obce za rok 2018 

1. Rozpočet obce na rok 2018 

Základným násn-ojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 20 18. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 1 O odsek 7) zákona č.5 83/2004 Z.z. o rozpočtových 
prav idlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpi sov. Rozpočet obce na rok 20 18 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. 

Hospodáren ie obce sa riadilo podľa rozpočtového provizória na rok 2018. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.20 18 uznesením č. 1 22/20 18 

V roku 2018 nebol i evidované zmeny rozpočtu . 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

Schválený rozpočet Schválený rozpočet 
po poslednei zmene 

Prijmy celkom 193 907,00 193 907,00 
z toho: 
Bežné príjmy 193 907,00 193 907,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 0,00 0,00 
Výdavky celkom 139 388,48 139 388,48 
z toho: 
Bežné výdavky 132 248,48 132 248,48 
Kapitálové výdavky 1 600,00 1 600,00 
Finančné výdavky 5 540,00 5 540,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 54 518,52 54 518,52 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmen e 

193 907,00 189 506,97 98 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 193 907,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
189 506,97 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie. 

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmene 

193 907,00 189 506,97 98 

Z rozpočtovaných bežných príj mov 193 907,00 EU R bol skutočný príjem k 31.12.20 18 v sume 
189 506,97 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31. 12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmene 

153 750,00 146 278,06 95 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1O1 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov bol i 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 91 50 1,9 1 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 91 %. 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 3 1. 12.20 18 v sume 20859,1 4 EU R, čo 
predstavuje plnenie na 11 O % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 159, 12 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 700,02 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností v sume 598,62 EUR. 

Daň za psa 182,00 EUR 
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR 
Daň za jadrové za ria denie 25 574, 76 EUR 
Poplatok za komuná lny odpad a drobný stavebný odpad 7 993,93 EUR 
Poplatok z úhrad za dobývací priestor 166,32 EU R 
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b) nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmene 

39 226,00 4 1 943,68 107 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 39 226,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 943,68 EUR, čo 
je 107 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 985, 73 
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 786,77 EUR. Príjem 
z hazardných hier v sume 136,77 EUR. Príjem z poplaku za vodné v sume 2 1 523,45 EUR. 
Príjem z predaja výrobkov a služieb v sume 70,40 EUR. 
Poplatok za smetné nádoby 28,56 EUR 
Poplatok za vstupné 304,00 EUR 
Poplatok za káblovú televíziu 1 992.00 EU R 
Poplatok za relácie v miestnom rozhlase 123,00 EUR 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 295 EUR bol skutočný príjem k 31.1 2.20 18 v sume 238 EUR, čo j e 81 % 
plnenie. Príjem za porušenie predpisov v sume 6 973 ,62 EUR. 

c) ostatné príjmy: 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmene 

5 10,00 3 698,15 725 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 510,00 EUR, bol sk utočný príjem vo výške 
3698, 15 EU R, čo predstavuje 725% plnenie. Medzi iné nedaňové príj my bol i rozpočtované 

príjmy z dobropisov a z vratiek. 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 93 1,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 285,23 
EUR, čo predstavuje 138% plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Učel 

Ministerstvo vnútra SR 65,70 Skladník CO 
Ministerstvo vnútra SR 140,91 Register obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 19,60 Register adries 
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja 473,97 Stavebný poriadok 
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja 18,45 Cestná doprava 
Okresný úrad Trnava 39,74 Zivotné prostredie 
Ministerstvo financ ií 526,86 Voľby 

Granty a transfery boli úče lovo učené a boli použité v súlade s ich účelom . 
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2. Kapitálové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po poslednej zmene 

0,00 0,00 o 

Z rozpočtovaných kapitá lových príj mov 0,00. EUR bol skutočný príjem k 3 1.1 2.201 8 v sume 
0,00 EUR, čo predstavuje O % plnenie. 

3. Pr íjmové finančné operácie: 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2018 po posledne.i zmene 

0,00 0,00 o 

Z rozpočtovaných príjmových fi nančných operácií O EUR bol skutočný príjem k 3 1.1 2.20 18 
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie. 

V roku 2018 boli použité : 
nevyčerpané prostri edky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 0,00 EUR 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z .. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
2018 po posledne.i zmene 

139 388,48 13011 8,86 93 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 139 388,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20 18 
v sume 130 11 8,86 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie . 

1. Bežné výdavky 

Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
rok 2018 po poslednej 

zmene 
132 248,48 120 434,65 91 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 132 248,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 
v sume 120 434,65 EUR, čo predstavuje 9 1 % čerpanie . 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
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Z rozpočtovaných výdavkov 3 8 920,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 3 1.1 2.20 18 v sume 
36 357,36 EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
Ohlasovne a aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 14 430,00 EUR bolo sk utočne čerpané k 3 1.1 2.20 18 
v sume l3 090,72 EUR, čo je 91 % čerpanie. 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 69 258,48 EUR bolo skutočne čerpané k 3 1.12.2018 v sume 
67 735,91 EUR, čo j e 98 % čerpan ie. lde o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál , dopravné, rutitmá a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 9 080,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20 18 v sume 
2 782, 14 EUR, čo predstavuje 31 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 468,52 
EUR, čo predstavuje 84 % čerpan i e. 

Splácanie istín 
Z rozpočtovaných výdavkov 5 540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20 18 v sume 
5 536,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie . 

2. Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
2018 po posledne.i zmene 

1 600,00 4 147,41 259 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20 18 
v sume 4 147,4 1 EUR, čo predstavuje 259 % čerpan i e. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu . 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
a) Prevádzkový stroj - Rozmctadlo na posyp MK 
Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 3 1.1 2.20 18 v sume 1 323,27 EUR, 
čo predstavuje 83 % čerpan i e. 

b) Prevádzkový stroj - Čerpadlo do vodárne 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 824, 14 El JR, čo 
predstavuje 259 % čerpanie. 

3. Výdavkové finančné operácie 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2018 'Yo čerpania 
2018 oo ooslednei zmene 

5 540,00 5 536,80 259 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií. 5 540,00 EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2018 v sume 5 536,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

Čerpani e jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií Je prílohou 
Záverečného účtu. 
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operác ií 5 540,00 EUR na sp lácanie istiny 
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 3 1. 12 .20 18 v sume 5 536,80 EUR, čo predstavuje 
100 %. 

4. 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

Hospodárenie obce 
2018 

Bežné príjmy spolu 189 506,97 

z toho : bežné príjmy obce 189 506,97 

bežné príj my RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 120 434,65 

z toho : bežné výdavky obce 120 434,65 

bežné výdavky RO 0,00 

Bežný rozpočet - prebytok 69 072,32 

Kapi tá lové príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové príjmy obce 0,00 

kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 4 147,41 

z toho : kapitálové výdavky obce 4 147,41 

ka pitálové výdavky RO 

Kapitálový rozpočet - schodok -4147,41 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 64 924,91 

Úprava prebytku o Fond opráv -3 018,54 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 61906,37 

Príjmy z fina nčných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií s 536,80 

Rozdiel finančných operácií - prebytok -S 536,80 

Príjmy spolu 189 506,97 

Výdavky spolu 130 118,86 

Hospodárenie obce 59 388,11 

Vylúčenie z prebytku 3 018,54 

Upravené hospodárenie obce 56 369,57 
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Prebytok rozpočtu v sume 56 369,57 EUR zistený podľa ustanovenia § 1 O ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových prav idlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na : 

tvorbu rezervného fondu 56 369,57 EUR EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 
56 369,57 EUR. 
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § l 5 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p .. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Fond rezervný Suma v EUR 
zs k 1.1.20 18 85 040,60 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 55 127,09 

rozpočtový rok 
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 0,00 
z podnikateľskej činnost i po zdanení 

- z finančných operácií 0,00 
Ubytky - použitie rezervného fondu : 0,00 
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie .......... 
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie .......... 

- krytie schodku rozpočtu 0,00 
- ostatné úbytky 0,00 

KZ k 31. 12.2018 140 167,69 

Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fo nd v zmysle zákona č. 1 52/1994 Z .z. v z. n. p .. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 
zs k 1.1.20 18 1 872,49 
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 503,45 
Ubytky - závodné stravovanie 2005,32 
KZ k 31.12.2018 370,62 

Fond prevádzky, údržby a opráv 
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č .443/201 O 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 Suma v EUR 
zs k 1.1.20 18 2 910,22 
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 415,32 
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu 
Ubytky - použitie fondu : 307,00 
- na servis kotlov obecné byty 137,00 
- na opravu kotla byt č. 1 70 ,00 € 
KZ k 31.1 2.2018 3 018,54 
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Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
A KTÍV A 

Názov ZS k 1.1.2018 v EUR 
Ma_ietok spolu l 072 519,40 
Neobežný majetok spolu 874 025 ,86 
z toho: 
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 777 409,77 
Dlhodobý finančný majetok 96 616,09 
Obežný majetok spolu 198 493,54 
z toho: 
Zásoby 0,00 
Zúčtovan ie medzi subj ektami VS 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 
Krátkodobé pohľadávky 20 337,82 
Finančné účty 236 666,83 
Poskytnuté návratné fi n. výpomoci dlh . 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 
Časové rozlíšenie 0,00 . 
P AS IV A 

Názov ZS k 1.1.2018 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1072 51 9,40 
Vlastné imanie 836 279,76 
z toho: 
Oceňovac ie rozdiely 0,00 
Fondy 0,00 
Výsledok hospodárenia 836 279,76 

Záväzky 38 061,94 
z toho: 
Rezervy 800,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 
Dlhodobé záväzky 3 539,40 
Krátkodobé záväzky 11 642,43 
Bankové úvery a výpomoci 22 080, 11 
Časové rozlíšenie 198 177,70 

7. Prehl'ad o stave a vývoji d lhu k 31.12.2018 
Stav záväzkov k 31.12.2018 

KZ k 31.12.2018 v EUR 
l 092 155,42 

838 149, 15 

0,00 
74 1 533,06 

96 6 16,09 
254 006,27 

0,00 
0,00 
0,00 

17 339,44 
178 155,72 

0,00 
0,00 
0,00 

KZ k 31.12.2018 v EUR 
1 092 155,42 

86 1 224,58 

0,00 
0,00 

86 1 224,58 

37 295,44 

1 400,00 
0,00 

3 459,20 
15 892,93 
16543,3 1 

193 635,40 

Druh záväzku Záväzky celkom z toho v lehote L toho po lehote 

k 31.12.2018 v EUR splatnosti splatnosti 

Druh záväzkov voč i : 

- dodávate ľom 2 944,30 2 944,30 
- zamestnancom 6 914,73 6 914,73 
- po isťovniam 3 609,76 3 609,76 
- daňovému úradu 2 389,34 2 389,34 
- odborom 14,30 14,30 
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 
- bankám 16 543,31 16 543,3 1 
- štátnym fondom 0,00 0,00 
- ostatné záväzky 20,50 20,50 

Záväzky spolu k 3 1. 12.20 18 32 436,24 32 436,24 
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Stav úverov k 31.12.2018 
Výška Ročná splátka Ročná splátka Zostatok Rok 

Veri teľ Účel poskytnutl!ho istiny úrokov úveru (istiny) splatnosti 
úveru za rok 2018 za rok 2018 k 31. 12.2018 

Prima banka Nadstavba 2 500 000,00 Sk 5536,80 468,52 16 543,3 1 19.12.202 1 
kultúrneho domu -
vytvorenie J 
bytových jednot ick 

1. Obec k 31.1 2.20 18 ev iduje voči Prima banke dlhodobý úver vo výške 16 543J 1 €: 
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o termínovanom úvere na realizáciu investi čnej 

akcie - „ Nadstavba kultúrneho domu - vytvo renie 3 bytových j ednotiek" vo forme úveru 
vo výške 2 500 000,00 SK. Celková reviz ibilná úroková sadzba j e hodnota 12 mesačného 

BRJBOR + úrokové rozpätie 1,2 %. Amo11izácia úveru: 19. 12. 202 1. Splátky úveru sú 
mesačne a sú zložené zo splátky úveru, istiny a z úrokov. Prvá splátka: 20. O 1. 2007. 
Splatnosť úveru: rok 202 1. K 31. 12. 2018 je zostatok nesplatenej istiny vo výške 
16 543,3 1 €. 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.5 83/2004 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 príj mov predchádzaj úceho 

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 zahranič ia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkaz u FIN 1- 12 k 31. 12.2017: 202 573,42 
- skutočné bežné príjmy obce 202 573,42 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 3 1.1 2.20 17 
Celková suma d lhu obce k 31. 12.20 18: 

- zostatok istiny z bankových úverov 16 543,31 
- zostatok istiny z pôžič iek o 
- zostatok ist iny z návratných finančných výpomocí o 
- zostatok istiny z investičných dodávate ľských úverov 
- zostatok istiny z bankových úverov na pred ťi nancovan ie projektov EU o 
- zostatok istiny z úverov zo SFRB na obecné nájomné byty o 
- zostatok istiny z úveru z Environme ntá lneho fondu o 
- zostatok istiny z ........ o 

Spolu celková suma d lhu obce k 31.12.2018 
Do ce lkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: 16 543,3 1 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty o 
- z úveru z Environmentálneho fondu o 
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EU o 
- z úverov ................ o 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do ce lkove j sumy dlhu obec 
Spolu upravená celková suma d lhu obec k 3 1.12.20 18 16 543,31 

Zosta tok istiny k 3l.12.20l 8 Skutočné bežné p r íjmy § t 7 ods.6 písm. a) 

k 31. 12.2017 

16543,3 1 202 573,42 8,17 % --
Zákonná podmienka podľa§ 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená. 
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Text Suma v EUR 
Skutočné bežné prijmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017: 202 573,42 

- skutočné bežné príjmy obec 202 573,42 
- skutočné bežné príjmy RO 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 
Bežné príjmy obce a RO znížené o: 

- dotácie na prenesený výkon štátne j správy 1203,25 
- dotácie zo ŠR 59,66 
- dotácie z MF SR .... 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 

- úče lovo určené peňažné dary 
- dotácie zo zahraničia 
- dotácie z Eurofondov 
- ...... 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.201 7 201 310,51 
Spolu upravené bežné príjm y k 31.12.201 7* 201 310,51 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výn imkou jedno razového predčasného splatenia: 

- 821004 
- 821005 5 536,80 
- 82 1007 
- 82 1009 
-

- 65 1002 624 43 
- 65 1003 
- 65 1004 
-

Soolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 6 131,23 

Suma ročných splá tok vrMane Skutočné upravené bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) 
úhrady výnosov za rok 2018** k 31.12.2017* 

6 13 1,23 201 310,51 32,83 % 
Zákoru1á 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 podl'a § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

Obec v roku 2018 neposkytl a, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a lebo verej noprospešný úče l. 

Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých Suma skutočne 
Účelové určenie dotácie : uviesť finančných použitých 
- bežné výdavky na „„. prostriedkov finančných 

- kapitálové výdavky na „„ prostriedkov 
- 1 - - 2 - - 3 -

Te lovýchovná jednota - bežné výdavky 0,00 0,00 
Jednota dôchodcov - bežné výdavky 0,00 0,00 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec podniká na základe ž ivnostenského oprávnenia č. ObU - IT-OZP-20 11 /13947-2, 
ž ivnostenského registra 250-3 1280. 

Rozdiel 
(stÍ.2 - stÍ.3 ) 

- 4 -

0,00 
0,00 
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Predmetom podnikania je: Prevádzkovanie verejných vodovodov II f. Kategórie 

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti: 

Celkové náklady 
Celkové výnosy 
Hospodársky výsledok - strata 

39 2 17,20 EUR 
30 3 70,9 1 EUR 
-8 846,29 EUR 

Výnosy a náklady na túto či nnosť sa rozpočtujú .. 

11. 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 finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu , ďa l ej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby. 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Finančné usporiadanie voči /riadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organiLáciám: 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 
finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- - 4 -

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 
Rozpočtová organizácia fin a nčných použitých finan čných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostr iedkov 
- 2 - - 3 - - 4 -

Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby ani príspevkové organizácie. 

Fi nančné usporiadanie voči aiadeným prá\ niekým osobám, t.j. príspevkovým organi/,áciám: 

- prostriedky zria d'ovatel'a 
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Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 
Príspevková organizácia finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- - 4 -

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 
Príspevková organizácia finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- -4-

- prostriedky vlastné 

Suma skutočne Rozdiel 
Príspevková organizácia Vlastné finančné použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedky prostriedkov 
- 2 - - 3 - - 4 -

finančné usporiadanie voči z.aložcnym právnickým osobám : 

Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 
Právnická osoba finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- -4-

b) Finančné usporiadanie voč i štátnemu rozpočtu : 

Poskytova tel' Učelové určenie grantu, transferu uviest' : Suma Suma skutočne Rozdiel 
školstvo, matrika, „ „ poskytnutých použitých (stÍ.3 - stÍ.4 ) 
- bežné výdavky finančných finančných 

- kapitálové výdavky prostriedkov prostriedkov 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

MY SR Odmena skladníka c ivilnej o brany 65,70 65,70 0,00 
MY SR Registe r obyvateľov 140,91 140,91 0,00 
MV SR Register adries 19,60 19,60 0,00 
MDVaRR SR S po ločný Ocú - stavebná ob lasť 473,97 473,97 0,00 
MDVaRR SR S po ločný Ocú - cestná doprava 18,45 18,45 0,00 
MŽP SR S po ločný Ocú -životné prostredie 39,74 39,74 0,00 
MV SR Voľby 526,86 526,86 0,00 

c) Finančné usporiadanie voči štátn vm fondom 

Obec neuzatvorila v roku 20 18 zmluvu so štátnymi fo ndmi . 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 
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Obec v rámci Spoločného obecného úradu zaslala v roku 20 18 finančné prostriedky na 
prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebnej a soc iálnej . 

Suma (!OSkl'.tnutých Su ma skutočne Rozdiel 
Obec finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - - 3 - - 4 -

Suma (! r ijatých Suma skutočne Rozdiel 
Obec finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- - 4-

Spoločný obecný úrad 473,97 473,97 0,00 
Spoločný obecný úrad 18,45 18,45 0,00 
Spoločný obecný úrad 39,74 39,74 0,00 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec neposkytla v roku 20 18 finančné prostriedky VÚC. 
Obec neprijala v roku 20 18 z VÚC Trnava finančné prostriedky na žiadny projekt. 

Suma (!OSkl'.tnutých Suma skutočne Rozdiel 
VÚC finančných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - -3- - 4 -

Suma (!rijatých Suma skutočne Rozdiel 
V ÚC fina nčných použitých finančných (stÍ.2 - stÍ.3 ) 

prostriedkov prostriedkov 
- 2 - - 3 - - 4 -

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu 
Obce Naháč zostavuje rozpočet bez programového č lenen ia .. 

13. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 20 18. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 

Obecné zastupi teľstvo schva ľuj e Záverečný účet obce a cel oročné hospodárenie bez výhrad. 

1. Obecné zastup i teľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 56 369,57 EUR. 
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