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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec
v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Uvedený
schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Dohňany bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2017
uznesením č. 2017/23/254.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 4.5.2018 Uznesením č. 2018/25/283
- druhá zmena schválená dňa 26.7.2018 Uznesením č. 2018/27/300
- tretia zmena schválená dňa 26.10.2018 Uznesením č. 2018/28/308
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2018 Uznesením č. 2018/02/19
Rozpočtové opatrenia:
- č. 1 zo dňa 26.1.2018
- č. 2 zo dňa 28.3.2018
- č. 3 zo dňa 31.8.2018
- č. 4 zo dňa 2.11.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie príjmové RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 787 540

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 226 161

921 040
234 500
589 000
43 000
0
1 787 540

1 001 157
98 400
75 000
47 523
4 081
1 216 381

479 540
899 000
50 000
359 000
vyrovnaný

538 495
268 170
50 000
359 716
prebytkový
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozbor plnenia príjmov je vykazovaný v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom, t.j. na hlavné kategórie.
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 174 557,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 139 216,30

97,0

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 1 174 557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 139 216,30 EUR, čo predstavuje 97,0 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 001 157,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

951 826,69

95,07

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 001 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 951 826,69 EUR, čo predstavuje 95,07 % plnenie.
a) 100 Daňové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
697 700,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

657 921,98

94,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 697 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
657 921,98 EUR, čo predstavuje 94,3 % plnenie.
b) 200 Nedaňové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
67 030,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

57 897,71

86,4

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov obce v sume 67 030,00 EUR bol skutočný príjem vo
výške 57 897,71 EUR, čo predstavuje 86,4 % plnenie.
c) 300 Granty a transfery bežné - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
236 427,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

236 007,00

99,8

Z rozpočtovaných príjmov v sume 236 427,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 236 007,00
EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.

strana 4 z 19

Poskytovateľ

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva
Okresný úrad Považská
Bystrica
ÚPSVaR Považská Bystrica
ÚPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Ministerstvo financií SR

Druh transakcie

Hodnotové
vyjadrenie
transakcie
EUR

Finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ
Dohňany – prenesené kompetencie
Prijatý transfer na voľby do VÚC

175 722,00

Rodinné prídavky – obec ako
osobitný príjemca
Podpora zamestnanosti
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– miestne komunikácie
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– stavebný poriadok
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– matrika
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– hlásenie pobytu občanov
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– životné prostredie
Dotácia DHZO Zbora

283,84

2 072,44

4 862,55
76,51
1 965,81
2 019,92
584,43
168,28
1 400,00

Dotácia DHZO Mostište

1 400,00

Dotácia DHZO Dohňany

3 000,00

Dotácia na rekonštrukciu miestnych
13 000,00
komunikácií – bežný transfer
Ministerstvo vnútra SR
Bežný transfer na úhradu nákladov
51,60
preneseného výkonu štátnej správy
– register adries
Trenčiansky samosprávny kraj Grant – Dúhová záhrada – bežný
2 000,00
transfer
Úrad vlády SR
Dotácia – Podpora rozvoja športu –
10 500,00
bežný transfer
Ministerstvo vnútra SR
Dotácia na úhradu nákladov –
66,22
civilná obrana
Granty, transfery a dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
98 400,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

96 380,35

98,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 98 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 96 380,35 EUR, čo predstavuje 98,0 % plnenie.
a) 200 Kapitálové príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33 400,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

31 380,35

94,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov obce 33 400,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 31 380,35 EUR, čo predstavuje 94,0 % plnenie.
b) 300 Granty a transfery kapitálové - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
65 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

65 000,00

100,0

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov vo výške 65 000,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 65 000,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Okresný úrad Trenčín

Druh transakcie
Dotácia na kapitálové výdavky –
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Dohňany
Dotácia na kapitálové výdavky –
Rekonštrukcia a modernizácia
objektu pre DHZO Zbora
Dotácia na kapitálové výdavky –
Prevencia kriminality v obci
Dohňany – II. etapa

Hodnotové
vyjadrenie transakcie
30 000,00
30 000,00
5 000,00
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3. Príjmové finančné operácie
a) 400 Finančné operácie príjmové – obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
75 000,00
Cudzie prostriedky - položky
nepodliehajúce schváleniu
v rozpočte na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

59 141,00
31 868,26

78,9

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií obce 75 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 59 141,00 EUR, čo predstavuje 78,9 % plnenie. V roku 2018 boli použité
nevyčerpané prostriedky v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
Cudzie prostriedky - položky nepodliehajúce schváleniu v rozpočte na rok:
- zložené finančné zábezpeky vo výške 20 000 EUR ( 2 x 10 000 EUR) v súlade so
Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – projekt Dotyk prírody
- správny poplatok za IOMO výpis z registra trestov v sume 4 EUR v súlade
s Metodickým usmernením č. MF/012745/2017-352 zo dňa 15.5.2017
- príspevky účastníkov Územného plánu obce Dohňany vo výške 11 864,26 EUR v súlade
so Zmluvou o združení činností a finančných prostriedkoch č. 52/2018
Obec Dohňany vykazuje na uvedených položkách finančných príjmových operácií iba
skutočnosť.
b) 500 Úvery, návratné finančné výpomoci - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

V roku 2018 po poslednej zmene rozpočtu neboli rozpočtované ani realizované uvedené
finančné operácie.

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Dohňany
Bežné príjmy
a) 200 Nedaňové príjmy – ZŠ s MŠ Dohňany
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
47 523,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

47 780,61

100,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 523,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
47 780,61 EUR, čo je 100,5 % plnenie. Zostatok vybraného stravného v roku 2018
prevedeného do roku 2019 je vo výške 2 185,13 EUR.
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b) 300 Granty a transfery bežné – ZŠ s MŠ Dohňany
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

V roku 2018 po poslednej zmene rozpočtu neboli rozpočtované ani realizované príjmy tohto
druhu.
c) 400 Finančné operácie príjmové – ZŠ s MŠ Dohňany
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 081,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4 080,77

100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií ZŠ s MŠ Dohňany vo výške 4 081,00 EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 080,77 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.
V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania – zapojenie účtu
stravné vo výške 3 834,77 EUR a réžie vo výške 246 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozbor čerpania výdavkov je vykazovaný v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom, t.j. na hlavné kategórie.
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
937 914,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

926 354,13

98,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 937 914,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky
k 31.12.2018 v sume 926 354,13 EUR, čo predstavuje 98,8 % plnenie.
1. Bežné výdavky
600 Bežné výdavky - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
538 495,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

514 362,61

95,5

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 538 495,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 514 362,61 EUR, čo predstavuje 95,5 % plnenie.

strana 8 z 19

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 122 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške
122 013,92 EUR, čo je 99,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Spoločného stavebného úradu, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov,
zástupcu starostu, kontrolórky. Mzdové výdavky pracovníkov na dohody boli rozpočtované
v sume 9 681 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo v sume 9 133,99 EUR, čo je 94,3 %
čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 47 665,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma
46 285,08 EUR, čo je 97,1 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov349 735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
329 198,84 EUR, čo je 94,1 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov15 145,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
14 120,26 EUR, čo predstavuje 93,2 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov3 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
2 744,51 EUR, čo predstavuje 74,2 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
700 Kapitálové výdavky - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
268 170,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

217 071,84

80,9

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 268 170,00 EUR bola skutočne
čerpaná suma 217 071,84 EUR, čo predstavuje 80,9 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrili:
Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Dohňany
Rekonštrukcia a modernizácia objektu
pre DHZ Zbora
Nákup pozemkov
Verejné osvetlenie Dohňany – Mostište
Prevencia kriminality v obci
Zmena ÚPO

Schválený
rozpočet na rok
2018 po poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
plnenia

105 605,00

86 352,04

81,8

49 015,00

48 909,55

99,8

44 060,00
28 630,00
21 000,00
6 300,00

40 005,00
6 089,11
15 943,85
6 300,00

90,8
21,3
75,9
100,0
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Defibrilátor s príslušenstvom
Kapitálový transfer za zberný dvor

2 300,00
2 720,00

2 299,20
2 714,35

100,0
99,8

3. Výdavkové finančné operácie – obec
800 Výdavkové operácie – platby za úvery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
50 000,00
Cudzie prostriedky - položky
nepodliehajúce schváleniu
v rozpočte na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

50 000,00
20 004,00

100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 50 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Cudzie prostriedky - položky nepodliehajúce schváleniu v rozpočte na rok 2018:
- vrátené finančné zábezpeky vo výške 20 000 EUR ( 2 x 10 000 EUR) v súlade so
Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – projekt Dotyk prírody
- IOMO výpis z registra trestov – odvod správneho poplatku do ŠR v sume 4 EUR
v súlade s Metodickým usmernením č. MF/012745/2017-352 zo dňa 15.5.2017
Obec Dohňany vykazuje na uvedených položkách finančných výdavkových operácií iba
skutočnosť.
4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Dohňany
600 Bežné výdavky – ZŠ s MŠ Dohňany – prenesené kompetencie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
175 722,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

175 722,00

100,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 175 722,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v
sume 175 722,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.
600 Bežné výdavky – ZŠ s MŠ Dohňany – originálne kompetencie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
183 994,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

181 315,57

98,5

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 183 994,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v
sume 181 315,57 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
999 607,30
951 826,61
47 780,61

871 400,18
514 362,61
357 037,57

128 207,12
96 380,35
96 380,35
0

217 071,84
217 071,84
0

-120 691,49
7 515,63

Príjmové finančné operácie obce a RO

95 090,03

Výdavkové finančné operácie

70 004,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

25 086,03
1 191 077,68
1 158 476,02
32 601,66
28 829,39
3 772,27

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 515,63 bol 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.
Zostatok finančných operácií je v sume 25 086,03 EUR 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 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 zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 EUR, a to na :
- Prevenciu kriminality v obci Dohňany II. etapa v sume 5 000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 2 185,13 EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 9 780,00 EUR,
d) nevyčerpané príspevky účastníkov Územného plánu obce Dohňany vo výške 11 864,26
EUR v súlade so Zmluvou o združení činností a finančných prostriedkoch č. 52/2018
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
3 772,27 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond
sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- Uznesenie č. 2018/27/299 zo dňa 26.
júla 2018 – použitie na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v obci Dohňany
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
7 894,74
27 247,49
35 000,00
142,23

Sociálny fond
Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Slúži na realizáciu sociálnej politiky
podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov a pre obec predstavuje záväzok voči
zamestnancom. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

18,43

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

1 633,01

- povinný prídel -

0,00

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - stravovanie

1 543,40

- regenerácia PS, doprava

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2018

108,04
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

4 472 343,35 EUR

4 296 364,84

Neobežný majetok spolu

3 952 492,04

3 846 106,20

26 528,08

29 977,08

3 684 320,98

3 574 486,14

Dlhodobý finančný majetok

241 642,98

241 642,98

Obežný majetok spolu

514 708,90

443 900,68

900,36

926,93

337 068,18

287 193,28

0

0

8 297,83

8 080,65

168 142,53

147 699,82

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

5 442,41

6 357,96

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 472 343,35

4 296 364,84

Vlastné imanie

1 685 816,58

1 741 448,43

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

-2 600,61

20 444,76

210 063,79

205 964,52

2 400

2 507

10 000

5 000

18,70

18 275,28

19 149,90

51 687,05

178 495,19

128 495,19

2 576 462,98

2 348 951,89

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- ostatné záväzky dlhodobé
ÚPO, SF
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

37 633,61
7 697,14
5 041,77
1 081,79
0
128 495,19
0
232,74
18 275,28

37 633,61
7 697,14
5 041,77
1 081,79
0
128 495,19
0
232,74
18 275,28

0
0
0
0
0
0
0
0
0

198 457,52

198 457,52

0

Stav úverov k 31.12.2018 v EUR
Veriteľ
Prima
Banka, a.s.

Účel
Komunál
univerzálny
úver

Výška
poskytnuté
ho úveru
k 1.1.2018

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2018

178 495,19

50 000,00

2 744,51

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

128 495,19

r. 2023

Komunál univerzálny úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 17.2.2023, splátky úrokov sú
mesačné. Zostatok úveru k 31.12.2018 je vo výške 178 495,19 EUR.

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov

Suma v EUR

871 075,62
46 383,61
917 459,23
128 495,19
128 495,19
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- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
917 459,23

128 495,19

0
0
0
0
0
0
128 495,19
0
0
0
0
128 495,19
§ 17 ods.6 písm. a)

14,00 %

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 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- 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 štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené dotácie
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 o sumu
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**
52 744,51

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*
688 505,63

871 075,62
46 383,61
917 459,23
182 727,21
23 500,00
9 780,00
12 946,39
228 953,60
688 505,63
50 000,00
2 744,51
52 744,51
§ 17 ods.6 písm. b)

7,66 %

Zákonná 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.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Dohňany a v súlade so VZN č.1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku školských
zariadení a centier voľného času (CVČ).
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

-1-

Dobrovoľný hasičský zbor Dohňany –
bežné výdavky – organizovanie a účasť
na súťažiach
Športový klub Dohňany – bežné
výdavky – platba za delegovanú činnosť
Jednota dôchodcov Slovenska – bežné
výdavky – kultúrna činnosť a akcie
Folklórny súbor KONOPKA Dohňany
– bežné výdavky – prezentácia
kultúrnych hodnôt regiónu
Folklórny súbor KONOPA Dohňany –
bežné výdavky – činnosť združenia
Dobrovoľný hasičský zbor Mostište –
bežné výdavky – nákup PHM
Dobrovoľný hasičský zbor Zbora –
bežné výdavky – nákup výstroja
CVČ Včielka Púchov – bežné výdavky
– financovanie záujmového vzdelávania
Sports&Training Centre, s.r.o. Púchov
– bežné výdavky – prevádzka zariadenia
OZ TRIAL klub Kamikadze – bežné
výdavky – organizovanie súťaže

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
(EUR)

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(EUR)
-3-

800,00

800,00

0

500,00

500,00

0

500,00

500,00

0

400,00

400,00

0

400,00

400,00

0

350,00

350,00

0

350,00

350,00

0

1 767,57

1 767,57

0

505,02

505,02

0

200,00

200,00

0

(EUR)
-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018
a VZN č. 1/2016 o dotáciách.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
(EUR)

-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(EUR)
-3-

Aliis PU, n.o. Púchov – bežné výdavky –
prevádzka zariadenia

390,00

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

390,00

(EUR)
-4-

Dotácia poskytnutá na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku na prevádzku v zmysle § 77
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle
zmluvy č. 28/2018 je prijímateľ povinný predložiť vyúčtovanie príspevku do 31.3.2019.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Výnosy z podnikateľskej činnosti v roku 2018 neboli dosiahnuté.

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, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Dohňany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov EUR

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov EUR

Rozdiel - vrátenie

132 390,00

131 089,28

1 300,72

b. Finančné usporiadanie voči zriadeným
organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

právnickým

osobám,

t.j.

príspevkovým

c. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.
d. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
EUR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
EUR

-2-

-1Okresný úrad Trenčín,

Školstvo

odbor školstva

-bežné výdavky

Okresný úrad Považská

Voľby komunálne

Bystrica

-bežné výdavky

Ministerstvo dopravy,

Prenesený výkon štátnej

výstavby a regionálneho

správy – miestne

rozvoja Bratislava

komunikácie– bežné

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
EUR

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
EUR
-4-

175 722,00

175 722,00

0

2 072,44

1 953,83

118,61

76,51

76,51

0

1 965,81

1 965,81

0

-5-

výdavky
Ministerstvo dopravy,

Prenesený výkon štátnej
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výstavby a regionálneho

správy –stavebný

rozvoja Bratislava

poriadok– bežné výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy – matrika - bežné

2 019,92

2 019,92

0

584,43

584,43

0

168,28

168,28

0

4 862,55

4 862,55

0

51,60

51,60

0

5 800,00

5 788,40

11,60

10 500,00

10 500,00

0

13 000,00

13 000,00

0

5 000,00

0

5 000,00

30 000,00

30 000,00

0

30 000,00

30 000,00

0

výdavky
Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy– hlásenie pobytu
občanov - bežné výdavky

Okresný úrad Trenčín

Prenesený výkon štátnej
správy – životné
prostredie – bežné
výdavky

ÚPSVaR

Dotácia –podpora
zamestnanosti – bežné
výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Prenesený výkon štátnej
správy – register adries –
bežné výdavky

Dobrovoľná požiarna

Dotácie – zabezpečenie

ochrana SR

potrieb DHZ Dohňany,
Mostište, Zbora – bežné
výdavky

Úrad vlády SR

Dotácia na podporu

Bratislava

rozvoja športu – bežné
výdavky

Ministerstvo financií SR

Dotácia na rekonštrukciu
miestnych komunikácií –
bežné výdavky

Okresný úrad Trenčín

Dotácia na prevenciu
kriminality – kapitálové
výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na rekonštrukciu
hasič. zbrojnice Dohňany
– kapitálové výdavky

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na rekonštrukciu
a modernizáciu objektov
pre DHZ Zbora –
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kapitálové výdavky

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec v roku 2018 neposkytla, ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
g. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-

Rozdiel
-

Obec Dohňany v roku 2018 neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.
VÚC

Trenčiansky
samosprávny kraj

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 000,00

1 994,70

5,30

-4-

Obec Dohňany v roku 2018 prijala finančné prostriedky z VÚC na projekt Dúhová záhrada –
bežné výdavky. Skutočne vynaložené náklady boli vo výške 1 994,70 EUR.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Dohňany Uznesením č. 2017/23/254
zo dňa 15.12.2017 schválila zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce Dohňany na rok 2018 bez programovej štruktúry.
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