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Záverečný účet Obce Slavošovce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018
Obec v roku 2017 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. 171/12/2017,
v priebehu roka 2018 bol schválený rozpočet upravovaný na základe skutočne dosiahnutých
príjmov, čím došlo k nasledovným úpravám rozpočtu:
A) prvá zmena schválená dňa 9.3.2018 uznesením č.185/03/2018
B/ druhá zmena schválená dňa 4.12.2018 uznesením č. 9/12/2018
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1.908.802,1.786.858,121.944,-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
1.908.802,-

Skutočnosť k 31.12.2018
1.908.802,-

% plnenia
100,00

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
729.078,-

Skutočnosť k 31.12.2018
729.078,-

% plnenia
100,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 669.361,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 669.360,96, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Tu je však
potrebné podotknúť, že schválený rozpočet tejto dotácie na rok 2018 bol v čiastke 626.000,- €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59.717,- € bol skutočný príjem vo výške 59.716,52 € čo je 100,00 % plnenie. Z
toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7.291,34 €, dane zo stavieb boli vo výške
51.641,73 € a dane z bytov vo výške 783,45 €. Z toho za rozpočtový rok boli uhradené nedoplatky
z minulých rokov v čiastke 1.147,78 € K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností vo výške 10.150,39 €.
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d) Daň za užívanie verejného priestranstva 37,42 €.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v čiastke 14.953,85 €.
K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatky na tomto poplatku v čiastke 54.148,77 €. Na základe
uznesenia OZ nedoplatky za predchádzajúce roky t. j. rok 2012 a staršie boli z účtovnej evidencii
pohľadávok preúčtované v celkovej čiastke 26.834,24 €, na účte 391 – Opravná položka
k pohľadávkam, čím sa celkové pohľadávky na týchto nedoplatkov upravujú na sumu 27.314,53 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 37.832,- € bol skutočný príjem vo výške 37.832,30 čo je 100,00 % plnenie. Ide
o príjem z prenajatých strojov vo výške 1.895,-, € a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov vo výške 35.937,30 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 69 667,- € bol skutočný príjem vo výške 69.667,14 € čo je 100,00 % plnenie.
Jedná sa príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, a poplatkov za
overovanie ktoré sú vo výške 2.882,- €, príjmy za služby, ktoré boli dosiahnuté v čiastke
40.473,- €, poplatky za MŠ 679,- €, pokuty a penále v čiastke 100,- €, dividendy v čiastke
4.409,-€ a ostatné príjmy v čiastke 21.124,- € ako je refundácia mzdy HK a preplatky
zdravotných poisťovní.
c/ Ostatné príjmy - transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
Obvodný úrad Rožňava
641,-- REGOB
SHP, ECOINVEST, Brantner,
21.400,- grant 700.výr. obce
Veolia
Minist.vnútra
40.307,- Dot MOPS
ÚPSVaR Rožňava
25.640,- Dot. na stravu, štipendia, škol.potr.
Krajský školský úrad
729.699,- Školstvo - ZŠ
Obvodný úrad Rožňava
4.466,- Matrika
Krajský školský úrad
4.520,- Dotácia pre MŠ
MPC
26.262,- Projekt ZŠ
Obvodný úrad Rožňava
1.413,- Volby
ÚPSVaR Rožňava
707,- Osobitný príjemca za dávky
UPSVaR Rožňava
39.948,- Dot MOS
Implement. agentúra
33.258,- Projekt soc. Prac.
5.000,- Dotácia Hasiči
Min. vnútra SR
3.800,- Dot. Na vojnove hroby
Min. financií
10.000,- Dot.- okná II.pavilon MŠ
Spolu:
947.061,-

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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Rozpočet
30.000,250,30.250,-

Skutočnosť
30.000,250,30.250,-

% plnenia
100,00
100,00
100,00

V rámci kapitálových príjmov bol príjem za predaj multikára v čiastke 250,- €. Obec získala
v roku 2018 získala kapitálové príjmy - transfery v čiastke 30.000,- € rekonštrukcia
javiska, soc. Zariadení v kultúrnom dome a vybavenie sály kultúrneho domu.
4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
33.591,-

Skutočnosť k 31.12.2018
33.591,-

% plnenia
100,00

Jedná sa o použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 28.379,17,- € ako
prevod z rezervného fondu obce a prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo
základnej školy z roku 2017 v čiastke 5.211,67,- €.
V roku 2018 obec neprijala žiadne finančné úvery a iné finančné výpomoci na financovanie
investičných akcií.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Výdavky spolu:
Rozpočet na rok 2018
1.786.858.-

Skutočnosť k 31.12.2018
1.770.623,-

% plnenia
99,09 %

Skutočnosť k 31.12.2018
1.727.975,-

% plnenia
99,06 %

Z toho: 1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
1.744,210,-

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 – Správa úradu
0112 - popl.banke
0133 - Matrika
0320 – Požiarna ochrana
0160 - Voľby
0443 – Stavebný úrad
0451 – Miestne komunikácie
0510 – Nakladanie s odpadmi
0520 - Čistička odpadových vôd
0620 – Rozvoj obcí
0630 – Miestny vodovod
0640 – Verejné osvetlenie

Rozpočet
217.017,1.729,4.466,11.126,1.413,2.471,5.653,42.289,18.558,130.846,25.305,11.306,-

Skutočnosť
217.012,1.729,4.466,11.126,1.413,2.471,5.653,42.289,18.554,130.836,25.301,11.306,-

v€
% plnenia
99,99
100
100
100
100
100
100
100
99,98
99,99
99,98
100
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0820 – Kultúrny dom
0810 – Telovýchovná jednota
0830 – Vydavateľské služby
0840 - Dom smútku
09111 – Materská škola
0950- MOPS
0950 – Školský klub
09601 – Školská jedáleň pri MŠ
09601 – Školská jedáleň pri ZŠ
09121 + 09211 Zákl.škola
1020 – Klub dôchodcov
1070 – Sociálna pomoc
1050 – Komunitní soc. Prac.
Bežné výdavky spolu

30.066,38.474,2.148,1.991,3.665,139.548,51.404,24.103,34.825,113.179,763.550,1.412,25.639,42.027,1.744.210,-

30.066,38.473,2.147,1.990,3.665,139.548,51.402,24.105,34.825,113.165,747.351,1.412,25.639,42.026,1.727.975,-

100
100
99,95
99,95
100
100
99,99
99,99
100
99,99
97,88
100
100
100
99,07

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 859.424,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 859.424,- €, čo je
100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a jeho zariadení, matriky,
aktivačných pracovníkov, komunitných pracovníkov, pracovníkov MOPS a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 313.400,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 313.397,- €, čo je
100,00. % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 546.880,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 431.189,- €, čo je
78,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ a školstva, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 22.514,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.201 vo výške 21.568,- €, čo
predstavuje 95,80 % čerpanie. Jedná sa o čerpanie výdavkov na členské príspevky obce pre
jednotlivé organizácie /ZMOS, ZMOHG, Mikroregióny, RVC, ZPOZ a i./, náhrady za PNS,
dopravné pre žiakov a príspevky na činnosť pre jednotlivé organizácie, ktoré sa podieľajú na
spoločenskom živote v obci a odchodné pre pracovníkov, ktorí odišli do dôchodku.
e/ Úroky z úverov
Z rozpočtovaných 1.992,- € bolo skutočné čerpanie týchto výdavkov v čiastke 1.992,- €, čo je
čerpanie na 100,00 %. Jedná sa o výdavky platené banke z čerpania úverov na financovanie
investičných akcií v obci.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
11.420,-

Skutočnosť k 31.12.2018
11.420,-

% plnenia
100,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
0320 – hasič. Auto TATRA
0630 – PD intenzifik.vodovodu
0830 – miestny rozhlas

S polu:

rozpočet
500,8.940,1.980,-

skutočnosť
500,8.940,1.980,-

% plnenia
100
100
100

11.420,-

11.420,-

100,00

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola
Bežné výdavky :
V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola v roku 2018 hospodárila
s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme
726.699,- €. Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 659.066,- €, dotácia na vzdelávacie
poukazy 7.501,- €, dopravné pre žiakov vo výške 9.467,- € , príspevok na učebnice vo výške 175,-,
dotácia pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia v čiastke 23.250,- € , asistent učiteľa
v čiastke 30.240,- € .
Okrem tejto čiastky ZŠ bola navýšená dotácia v čiastke 5.212,- €, ktorá čiastka bola do roku 2018
presunutá ako nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku.
Okrem týchto prostriedkov základná škola dostala dotáciu z MPC celkovej čiastke 26.262,- €
ako dotácia na vzdelávací projekt.
Vo svojej správe má aj prevádzku a hospodárenie školskej jedálne, ktorej bola schválená dotácia
v čiastke 80.086,- € ,/z toho bola zakúpená škrabka pre ŠJ vo výške 1.956,- € + príjem zo
stravného vo výške 33.195,- € a 9.997,- €/, a školskú družinu, ktorej bola schválená dotácia
v čiastke
21.000,- € a to z prostriedkov obce, nakoľko sa jedná o originálne kompetencie obce.
Na základe uvedeného základná škola v roku 2018 hospodárila s celkovým objemom
rozpočtových finančných prostriedkov vo výške 900.832,- €.
Na takto upravený rozpočet čerpanie finančných prostriedkov je nasledovné:
Funkčná klasifikácia
Základná škola
611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 - Transféry

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

484.205,174.684,92.021,12.640,-

484.207,174.684,76.766,11.694,-

100
100
83.42
92,52

Spolu:

763.550,-

747.351,-

97,88
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611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 - Transfery

42.590,15.748,54.450,391,-

42.590,15.749,54.435,391,-

113.179,-

113.165,-

100
100
99,97
100
99,96

Školská družina
611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 - Transfery

15.672,5.696,2.477,258,-

15.672,5.698,2.476,259,-

100
100
100
100

Spolu:
Základná škola spolu:

24.103,900.832,-

24.105,884.621,-

100
98,20

Spolu:

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018
Rekapitulácia prebytku rozpočtu obce na rok 2018
Rozpočet 2018
V Eur

Plnenie 2018
V Eur

Sumár príjmov

1.908.802,-

1.875.210,-

V tom: Bežné príjmy obec

1.799.022,-

1.799.022,-

Bežné príjmy ZŠ

45.939,-

45.939,-

Kapitálové príjmy

30.250,-

30.250,-

Príjmy finančných operácií

33.591,-

Sumár výdavkov

1.786.858,-

1.741.351,-

V tom: Bežné výdavky

1.744.210,-

1.727.975,-

13.376,-

13.376,-

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok
hospodárenia:

29.272,-

121.944,-

133.859,-

%:
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133.859,- €. Po pripočítaní príjmových finančných operácií v čiastke 33.591,- € a odpočítaní
výdavkových finančných operácií v čiastke 29.272,- € je výsledok rozpočtového hospodárenia ako
prebytkový v čiastke 138.178,- €.
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 z tohto prebytku
vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo základnej školy vo výške 16.200,- €, z toho:
účelovo určené:
- na bežné výdavky v čiastke 16.200,00 €,
ktoré prostriedky je možné použiť do 31. marca v nasledujúcom 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.
Po uvedenej úprave prebytok rozpočtu obce za rok 2018 predstavuje čiastku

121.978,00 €.

Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch obecného úradu a v pokladni
k 31.12.2018 bol v celkovej čiastke 339.826,78 €, ktorá čiastka pozostáva:

- účet 221 - nevyčerpané prostriedky zo základnej školy vo výške 16.200,- €
- účet 379 - ostatné záväzky v čiastke 12.794,97 € /z toho účet finančnej zábezpeky
v čiastke 12.524,00 € a fin.prostr. p. Gažika v čiastke 270,97 €
-účet 472 - záväzky sociálneho fondu v čiastke 4.541,13 € – zostatok prostriedkov SF
-účet 221 – bežný účet na potraviny v ŠJ pri MŠ v čiastke 99,58 €.
-účet 357- nevyčerpané prostriedky v čiastke 3.800,- € /vojnové hroby/, ktoré je potrebné
použiť do 31.3.2019
- nevyčerpané prostriedky v čiaste 30.000,- € na rekonštr,javiska, soc. zariadení
v kult.dome, ktoré je potrebné použiť najneskôr do konca roka 2020
-prostr. MPC vo výške 3.675,98 €
Z vyššie uvedeného vyplýva, že do výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 sa
nezapočítava celková čiastka 71.111,66 €.
Po uvedených úpravách prebytok rozpočtu obce za rok 2018 predstavuje čiastku
268.715,12 € , z toho zostatok rezervného fondu k 31.12.2018 v čiastke 164.225,09 € a čiastka
104.490,03 € bude preúčtovaná do rezervného fondu obce , ktorý bude použitý v roku 2019
na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

5. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
Rok
2011

Príjem
88.683,00 /tvorba za r.2010/

Výdaj
29 322,00 rekonštr. Miest.komunik. Londýnska
49,83 spl. Osob. Automobilu /leasing/
46 826,62 splátka za odkup. Budovy HZ
9 049,70 spolufinanc. – rekonštr.budovy HZ
3 434,85 revitalizácia centra sídliska
------------------------------------------------------88 683,00 čerpanie v roku 2011
0,00 zostatok k 31.12.2011
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2012

13.467,00 /tvorba za r. 2011/
13 467,00 rekonštr. Miest.komunik. Londýnska
----------------------------------------------------------------13 467,00 čerpanie v roku 2012
0,00 zostatok k 31.12.2012

2013

50.264,00 /tvorba za r.2012/
38 389,74 rekonštr. centra sídliska
10,00 spoluúčasť práce Slobodáreň
450,00 stavebný dozor HIRSCH
2 724,00 stavebný dozor Slobodáreň
6 650,13 stavebné práce Slobodáreň
2 040,00 PD plynofik. MŠ /zmarený proj./
---------------------------------------------------------------50 264,00 čerpanie v roku 2013
0,00 zostatok k 31.12.2013

2014

68.956,00 /tvorba za rok 2013/
35 971,00 práce naviac Slobodáreň / fy. Stavpoč/
11 590,14 oprava strechy Dom smútku
3.499,20 vzduchotechnika ŠJ
-----------------------------------------------------------------50 060,34 čerpanie v roku 2014
17 895,64
zostatok k 31.12.2014

2015

17.895,64 /PS k 1.1.2015/
+ 86.892,15 /tvorba za r. 2014/
-------------------------------------------

104.787,79
2 800,00 autobus.zastávka
21 572,40 rekonštr. VO
2.120,00 PD budova KD a OU = KV
8 716,00 oprava strechy zdrav.stredisko
17 466,80 opravaMR/roztr.drôty po sneh.kal./
-----------------------------------------------------------------52 655,20 čerpanie v roku 2015
52 132,59 zost. RF k 31.12.2015
2016

52 132,59 /PS k 1.1.2016/
61 519,71 /tvorba za r. 2015/
---------------------------------------113 652,30 Zdroje rezervného fondu na rok 2016
11.844,00
2.780,00
3.000,00
5.848,00
1.726,70

oprava komunikáciíí BV
PD zberný dvor KV
autobus. zastávka KV
kamer.systém BV
výmena okien detský lekár BV
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2.333,68
9.206,52
5.390,00
20.431,08
5.922,44
15.000,00

výmena okien pošta BV
oprava strechy dom smútku BV
prístrešok dom smútku KV
oprava striech MŠ BV
oprava strechy kotolňa ZŠ BV
rekonštr. Strechy-telocvičňa ZŠ
Spoluúčasť KV
2.350,00 PD kompostáreň KV
-------------------------------------------------------------85.832,42 čerpanie v roku 2016
27 819,88 zostatok RF k 31.12.2016

2017

27.819,88 /PS k 1.1.2017/
143.700,79 Tvorba za rok 2016
---------------------------------------171 520,67 Zdroje rezervného fondu na rok 2017

Čerp. -

9.680,00 dodávka a mont. Kotla OU
17.940,00 PD buodva OU
4.900,00 PD komunitné centrum
3.565,78 oprava mest. Komunikácií
35.733,72 asfaltovanie MK
46.567,42 rekonštr. VO
8.170,00 PD rekonštr. MŠ
1.412,45 ZŠ telocvičňa –havarijný stav /spoluúč./
1.881,60 robot ŠJ pri MŠ
--------------------------------------------------------------------------------------------41.669,70 zostatok RF k 31.12.2017
150.934,39 Tvorba za rok 2017
192.604,09 zdroje rezervného fondu na rok 2018
Čerp.
r.2018 - 10.843,03 asfaltovanie
8.940,00 PD vodovod
2.298,90 miestny rozhlas
6.297,07 okná MŠ II.pavilón - doplatok
--------------------------------------------------------------------------------------------164.225,09 zostatok RF k 31.12.2018
+ 104.490,03 tvorba za rok 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------268.715,12 zdroje rezervného fondu na rok 2019

Preúčtovávanie čerpania výdavkov rezervného fondu v priebehu roka 2019 na
jednotlivé investičné ako aj neinvestičné akcie /havarijný stav/ bude vždy po schválení
výdavkov zastupiteľstvom obce.

6. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady na tvorbu a čerpanie
prostriedkov sociálneho fondu.

SOCIÁLNY FOND

SUMA V €

ZS k 1.1.2018

5.336,39

Prírastky - povinný prídel - %

3.454,01

- povinný prídel - %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

4.239,23

- regeneráciu PS,
- príspevok na rekondičný pobyt
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

4.551,17

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.štátnemu rozpočtu
b.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 k 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:
Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2018 boli zo strany obce
vyúčtované v stanovených termínoch a stanovenej výške.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

-13Žiadateľ dotácie
Suma
Účelové určenie dotácie : - bežné
poskytnutých
výdavky
prostriedkov
- kapitálové
v roku 2018
výdavky

Telovýchovná jednota - bežné

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v roku 2018

1.254,00

1.254,00

0

Turistický oddiel Prieslop

100,00

100,00

0

Strelecký oddiel

193,94

193,94

0

Slavoj

100,00

100,00

0

50,00

50,00

0

100,00

100,00

0

1.797,94

1.797,94

0

výdavky -futbalisti

Slov.zväz protifaš. boj.
hasiči

Spolu:

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

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
Dlhodobý nehmotný majetok /013/ - Softwary
Stav k 1.1.2018 Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
0
Oprávky
0
Zostatková cena
0

Stav k 31.12.2018
0
0
0

Finančný dlhodobý majetok /063/ - Vodárenské akcie
Stav k 1.1.2018 Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena
365 863,37
365 863,37
Oprávky
Zostatková cena
Obec získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
v menovitej hodnote 33,16 € za 1 ks

11 022 ks

- 14 Dlhodobý hmotný majetok /021/
Stav k 1.1.2018

Prírastky

Úbytky

Obstarávacia cena

5.463.029,19

0

0

Oprávky

2.704.014,09

254.890,53

Stav k 31.12.2018

5.463.028,19
2.958.904,59
2.504.123,60

Zostatková cena

Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje prístroje a zariadenia
Stav k 1.1.2018

Prírastky

Obstarávacia cena

95.864,91

1.980,00

97.844,91

Oprávky

94.140,31

356,00

94.496,31

Úbytky

Stav k 31.12.2018

Zostatková cena
Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2018
Obstarávacia cena
130.264,11
Oprávky
130.264,11
Zostatková cena

3.348,60
Prírastky
500,00
612,43

Úbytky
612,42
250,00

Stav k 31.12.2018
130.151,68
129.901,68
250,00

Dlhodobý hmotný majetok /028/ - Drobný dlhodobý majetok
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena
5.429.73
5.429,73
Oprávky
5.429,73
5.429,73
Zostatková cena
0
Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.12018
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2018

042
256.235,00
11.420,00
2.480,00
265.175,00

Zostatok na účte 042 - Obstaranie dlhodobého majetku obsahuje:
042-2 PD verejné osvetlenie
5.935,00 €
042-1 splašk.kanaliz.II.etapa 5% vlastné
10.000,00 €
splašk.kanaliz. II.stavba /enviro fond/ + 200.000,00 €
r.2013 042PD -plynofikácia MŠ
2.040,00 €
r. 2015 042
PD – rekonštr. Budovy KD a OU
2.120,00 €
r 2016 042
PD – kompostáreň
2.350,00 €
042
PD – zberný dvor
2.780,00 €
r 2017 042
PD – MŠ
8.170,00 €
PD – budova OU
17.940,00 €
PD – komunit.centrum
4.900,00 €
r. 2018 042
PD – intenzfikácia vodovodu
8.940,00 €
SPOLU:
265.175,00 €
r.2009

043

-15 Obežný majetok
a/ pohľadávky
Suma v €

Účet

378 – Iné pohľadávky – úrad práce
318 – pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
Spolu:

21.528,06
217.130,50
10.150,39
248.808,95

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových:
Účet 318 :
Brutto
korekcia
zostatok
účtovný stav
a stav určený pri invent. Opr. Pol. 428/391
558/391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poplatok za TKO
54.148,77 EUR
19.818,53 EUR
7.015,71
27.314,53
nájomné byty staré dlhy
72.587,78
28.337,71
44.87,63
0
nájomné 276 rok 2015
3.424,74
3.424,74
276 rok 2016
7.725,19
7.725,19
276 rok 2017
16.455,40
16.455,40
276 rok 2018
10.476,65
10.476,65
faktúry
15.763,25
9.337,36
6.425,89
voda 2018
3.792,10
3.792,10
voda 2017
8.999,07
8.999,07
voda r.2013-2014
10.469,47
10.469,47
0
voda r.2015-2016
10.359,29
10.359,29
bytovka 553
2.519,11
2.519,11
Bytovka 538
33,08
33,08
Bytovka 506
139,04
139,04
Celkom:

217.130,50 EUR

119.466,44 €

97.664,06

Z uvedeného vyplýva, že celkový stav pohľadávok na tomto účte k 31.12.2018 predstavuje
čiastku 217.130,50 €.
Suma 119.466,44 € pozostáva z nedoplatkov na jednotlivých poplatkoch za
predchádzajúce roky /2003-2014/, ktoré zo strany obce sa javia ako nevymožiteľné. Tieto
prostriedky boli preúčtované na účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam z dôvodu, že by
sa niektoré pohľadávky podarilo vymôcť.
Účet 319:
1. pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške
z toho:
- pozemky
stavby
byty
nedoplatky za minulé roky

10.150,39 €
3.021,35 fyzické a právnické osoby
2.053,15 €
223,30 €
4.852,59 €
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b/ finančný majetok:
Účet
211 - pokladnica

Suma v €
1.096,14

261 - peniaze na ceste

0

221 - Základný bežný účet obec

338.730,64

Z toho: VÚB, a. s. ZBÚ

304.980,07

VÚB, a.s. Potravinový ŠJ

VUB a.s. Účet finanč.zábezp.
VÚB a.s. Sociálny fond.
VUB dotačný

12.524,00
4.541,13
16.272,81

VUB- komunit.centr.

42,81

VUB – zberný dvor

57,58

VUB - MŠ

45,73

VUB – obecný úrad

OTP banka
222 – Bežný účet výdavkový – Základná škola

0

166,93
11,82

221- Depozitný účet – Základná škola

70.508,94

Bežný účet sociálneho fondu – Základná škola

1.421,51

Bežný účet školskej jedálne – Základná škola

228,58

Bežné účty - Základná škola spolu:

72.159,03
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Vlastné zdroje krytia majetku:
d/ krátkodobé záväzky
Účet
321 – dodávatelia
357 – ostatné záväzky – základná škola
472 – záväzky zo sociálneho fonde
474 – záväzok z nájmu – auto
479 – dlhodobý záväzok ŠFRB
379- iné záväzky - Gažik + fin.zábezp
Spolu

Suma v €
14.073,44
50.000,00
4.551,17
0
273.523,18
12.795,24
354.943,03

Účet 321 – neuhradené faktúry:
hodnota je v EUR
1) elektr. energia ČOV 12/2018
776,05
2) faktúra za telefon
228,54
3) fa- spotr.tepla MŠ 12/2018
2.830,86
4) fa-spotr.tepla Slobod. 12/2018
2.973,60
5) fa.- spotr. Tepla Zdrav.stred. 12/2018
642,42
6) fa.- vývoz TKO 12/2018
3.199,28
7) fa- spotre.el.energie -slobod.
85,93
8) fa. za exter. Menežm. MOPS
318,00
9) fa. za spotr.PHM
56,66
10) Fa.za prenájom kopírky 12/2018
101,99
11) Fa .- kancel. Potreby
641,56
12) Fa.- telefon /voda/
31,98
13) Fa- aktualiz. programu
16,80
14) Fa.- exter.nenažm.-komunit.centrum
400,00
15) Fa.- exter.nenažm-zberný dvor
500,00
16) Fa. činnosť technika BOZP a PO za 12/2018
100,00
17) Fa. ochrana osob. Údajov -mes. popl.
20,00
18) Fa. webová stránka obce
36,00
19)Fa. – vyúčt. Elektr. Energie
789,41
20)Fa. – potr. pre ŠJ pri MŠ
230,33
21)Fa. – potr. pre ŠJ pri MŠ
94,03
SPOLU:
14.073,44

Rekapitulácia súvahy k 31.12.2018 €
AK T ÍVA
Názov

KZ k 31.12.2018

KZ k 31.12.2017

3.231.483,19

3.475.559,69

Dlhodobý hmotný majetok

2.865619,82

3.109.696,32

Dlhodobý finančný majetok

365.863,37

365.863,37

Obežný majetok spolu

465.866,55

326.716,69

Neobežný majetok spolu
z toho :

z toho : odpis ZŠ úč.355

1.787,42

781,39

286,84

270,34

Pohľadávky

123.965,51

98.629,02

Finančný majetok

339.826,78

226.889,05

Časové rozlíšenie

3.975,32
3.701.325,06

3.055,46
3.805,331,84

KZ k 31.12.2018

KS k 31.12.2017

1.576.068,92

1.549.634,20

1.576.068,92

1.549.634,20

414.572,78

418.692,87

Dlhodobé záväzky

4.551,17

5.336,39

Krátkodobé záväzky

36.665,38

48.784,84

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

57.014,75

73.876,79

Rezervy

2.615,00

11.960,00

Zúčtovanie so základnou školou

50.000,00

5.211,67

Časové rozlíšenie

1.710.683,36

1.837. 004,77

SPOLU

3.701.325,06

3.805.331,84

Zásoby

SPOLU

PA S Í VA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2010 obec uzatvorila zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu základnej školy. Výška celkových
nákladov na realizáciu stavby bola v objeme 798.526,27 €. Výška príspevku bola schválená v
celkovej čiastke 758.599,96 €. Rozdiel v čiastke 39.926,32 € je 5 %-né spolu financovanie obce.
Na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou stavby a úhradou nenávratného
príspevku musela obec zobrať preklenovací úver v čiastke 758.100,. € ktorého splátka je
zabezpečená uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP. V roku 2011 bola realizovaná splátka tohto
úveru v čiastke 652.624,83 €, ktoré prostriedky boli poukázané obci ako dotácia od MPa RV SR.
V roku 2012 bola realizovaná splátka úveru vo výške 92.782,48 €, ktorá bola takisto obci
poukázaná ako dotácia od MpaRV SR.
Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012 bol v čiastke 12.664,33 €, ktorý bol splatený vo
februári 2013.

-19Na vykrytie spolufinancovania uvedenej investičnej akcie bol prijatý dlhodobý investičný úver v
čiastke 39.900 €, ktorý sa začal splácať od 20.1.2011 s mesačnou splátkou istiny v čiastke 730,- € a
dobou splatnosti do 20.6.2015. Za rok 2011 a 2012 z celkovej istiny úveru bolo splatených celkom
17.520,- €, takže zostatok tohto úveru k 31.12.2012 bol v čiastke 22.379,86,- €. V priebehu roka
2013 a 2014 bol tento úver bol znížený o mesačné splátky v celkovej
čiastke 17.521,09 €. Zostatok úveru k 31.12.2014 je v čiastke 4.858,77 € a k 20.7.2015 bol
uvedený úver splatený.
V roku 2011 obec uzatvorila zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Hasičskej
zbrojnice v celkovom náklade 265.206,35 € na realizáciu tejto stavby. Výška nenávratného
príspevku bola schválená v celkovej čiastke 251.946,04 €. Rozdiel v čiastke 13.376,36 € je 5 %-né
spolu financovanie obce.
Na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou stavby a úhradou nenávratného
príspevku musela obec zobrať preklenovací úver v čiastke 130 000 ,- € ktorého splátka je
zabezpečená uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP. K 31.12.2011 bol tento úver vyčerpaný v
celkovej výške a zároveň bola vykonaná aj splátka tohto úveru v čiastke 76.507,07 €, ktorá čiastka
bola poskytnutá ako dotácia od MPaRV SR. V roku 2012 bola vykonaná posledná splátka úveru v
čiastke 53.492,93 €, takže uvedený úver bol splatený 14.marca 2012.
Na vykrytie spolufinancovania uvedenej investičnej akcie bol prijatý dlhodobý investičný
úver v čiastke 13. 260,- €, Čerpanie tohto úveru k 31.12.2011 bolo v čiastke 6.848,33,- € ktorý sa
začal splácať od 20.9.2011 s mesačnou splátkou istiny v čiastke 235,- € a dobou splatnosti do 20.4
.2016. Za rok 2011 z celkovej istiny úveru bolo splatených celkom 940,- € a za rok 2012 z celkovej
istiny úveru bolo splatených 2.820,- € takže zostatok tohto úveru k 31.12.2012 bol v čiastke
3.082,62- €. V priebehu roka 2013 tento úver bol znížený o mesačné splátky v celkovej čiastke
2 820,17 €. Zostatok tohto úveru k 31.12.2013 je teda v čiastke 262,45 €. Z uvedeného
vyplýva, že tento úver bol celkom splatený v mesiaci február 2014.
V roku 2012 obec uzatvorila zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Revitalizáciu centra sídliska v Slavošovciach v
celkovom náklade 466.069,26 € na realizáciu tejto stavby. Výška nenávratného príspevku bola
schválená v celkovej čiastke 442.765,80 €. Rozdiel v čiastke 23.303,46 € je 5 %-né spolu
financovanie obce.
Na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou stavby a úhradou nenávratného
príspevku musela obec zobrať preklenovací úver v čiastke 442.700,- €, ktorého splátka je
zabezpečená uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP. K 31.12.2012 bol tento úver vyčerpaný v
celkovej výške a zároveň bola vykonaná aj splátka tohto úveru v čiastke 403.181,65 € , ktorá
čiastka bola poskytnutá ako dotácia od MPaRV SR. Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2012 bol
v čiastke 39.517,21 €. V mesiaci máj 2013 zo strany MPRV SR bol poskytnutý finačný
príspevok na financovanie predmetnej stavby v čiastke 36.100,- €, ktoré prostriedky boli
použité na splátku prekleňovacieho úveru. Rozdiel bol financovaný z vlastných prostriedkov
obce a v mesiaci júl 2013 bol tento úver celkom vyrovnaný.
Na vykrytie spolufinancovania uvedenej investičnej akcie bol prijatý dlhodobý investičný úver
v čiastke 23.300,- €. K 31.12.2012 poskytnutý úver bol vyčerpaný v celkovej výške. Mesačné
splátky tohto úveru boli dohodnuté v čiastke 390,- € a to od 20.3. 2012, teda k 31.12. 2012 bola
realizovaná splátka istiny v čiastke 3.900,- €. Zostatok tohto úveru k 31.12.2012 je v čiastke
19.401,82- €. V priebehu roka 2013 tento úver bol znížený o mesačné splátky v celkovej čiastke
4. 680,46 €, ďalej v priebehu roka 2014 bol úver znížený o 4.680,52 € a v roku 2015 bola
z tohto úveru uhradená čiastka 4.680,48 €, v roku 2016 bol úver znížený o čiastku 4.677,65 €
a 20.1.2017 bol úver vyrovnaný v čiastke 682,71 €.
Na úhradu kapitálových výdavkov realizovaných v predchádzajúcich rokoch ako aj v roku
2012 obec v roku musela prijať dlhodobý finančný úver s dobou splácania 10 rokov v celkovej
výške 165.352,- €. Z toho úveru v roku 2012 bolo celkové čerpanie v čiastke 165.352,- €, to
znamená, že celý úver bol vyčerpaný. Mesačné splátky tohto úveru boli dohodnuté v čiastke

-20 1.389,- € a to od 1. júla 2012, teda k 31.12. 2012 bola realizovaná splátka istiny v čiastke 8.334,- €.
Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2012 bol v čiastke 157.018,-€. V priebehu roka 2013 tento
úver bol znížený o mesačné splátky v celkovej čiastke 16.655,16 € a v roku 2014 bol znížený o
16.670,27 €, v roku 2015 bol znížený o 16.669,65 €, v roku 2016 bol znížený o 16.433,68, v roku
2017 bo znížený o 16.712,45 €. V priebehu roka 2018 bol úver znížený o 16.862,04 €

Zostatok tohto úveru k 31.12.2018 je teda v čiastke 57.014,75 €.
Z uvedeného vyplýva, že celková úverová zadlženosť t. j. zostatok nesplatených úverov
obce k 31.12.2018 je spolu 57.014,75 €, ktorý zostatok zodpovedá aj zostatku na účtovnom
syntetickom účte 461 – Prijaté úvery.

V Slavošovciach, dňa 6. februára 2019
Ing. Štefan Bašták
starosta obce

