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Záverečný účet Obce Nandraž  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. 

Bežný  rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako nulový  a 

finančné operácie ako nulový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017  uznesením č. 129 a) 

/2017. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2018 starostu obce dňa 

28.03.2018,  

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2018 dňa 26.06.2018 Obecným 

zastupiteľstvom, uznesením č. 146 b)/2018, 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2018 starostu obce dňa 

26.09.2018, 

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2018 starostu obce dňa 

10.12.2018. 

Bežný a kapitálový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet po prevedených zmenách bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet 

po zmenách bol schválený ako schodkový. Schodok  kapitálového rozpočtu bol 

hradený z príjmových finančných operácií. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 67499,00 253054,00 

z toho :   

Bežné príjmy 67499,00 81572,00 

Kapitálové príjmy 0,00 150000,00 

Finančné príjmy 0,00 21482,00 
   

Výdavky celkom 67499,00 253054,00 

z toho :   

Bežné výdavky 67499,00 81572,00 

Kapitálové výdavky 0,00 171482,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočet obce - hospodárenie 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

253054,00 260990,01 103,14 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  253054,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 260990,01  EUR, čo predstavuje 103,14 % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

81572,00 90114,86 110,48 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 81572,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

90114,86 EUR, čo predstavuje  110,48 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

65521,00 73971,51 112,90 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 52665,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018  poukázané  prostriedky  zo ŠR  vo výške 59629,02  EUR, čo predstavuje 

plnenie na 113,23 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z  rozpočtovaných  10106,00 EUR  bol  skutočný  príjem  k  31.12.2018  vo výške 11741,40 

EUR, čo je 116,19  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 10369,89 EUR, dane 

zo stavieb boli vo výške 1371,51 EUR. Za rozpočtový rok bolo uhradených 10474,37 EUR, 

za nedoplatky z minulých rokov 1267,03 EUR. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 351,74 EUR 

(opravná položka vo výške 154,23 EUR). 

 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 186,24 EUR, čo je 

74,50 % plnenie. 

Za rozpočtový rok bolo uhradených 171,24,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 15,00 

EUR. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psov vo výške 95,41 EUR (opravná 

položka vo výške 5,00 EUR).  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 2500,00 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2414,85 EUR, 

čo je 96,60 % plnenie. 

Za rozpočtový rok bolo uhradených 1932,83 EUR, za minulé obdobie bolo uhradených 

482,02 EUR. 



5 

 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad vo výške 3011,70 EUR (opravná položka vo výške 1127,50 EUR). 

 

b)  nedaňové príjmy :  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2688,00 2485,96 92,49 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

- príjem z podnikania – dividendy 

Z rozpočtovaných 588,00 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 588,00 EUR, čo 

je  100,00 % plnenie. 

- príjem z prenajatých pozemkov 

Z rozpočtovaných 365,00 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 365,00 EUR, čo 

je 100,00 % plnenie. 

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

Z rozpočtovaných 1080,00  EUR bol  skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 760,00 EUR, čo 

je 70,37  % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku  za prenájom rodinného domu č. 

31 vo výške 350,00 EUR, za prenájom mobilného domčeka vo výške 20,00 EUR. 

- príjem z prenajatého zariadenia a náradia 

Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 60,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

Administratívne a iné poplatky 

- Správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 80,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 167,00  EUR, čo je 

208,75 % plnenie.  

- Pokuty a penále : 

Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 30,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

Ide o príjmy za pokuty  zaslané z MV SR správa pokút Trnava. Obec eviduje pohľadávky 

z pokút v priestupkovom konaní ObU Rimavská Sobota vo výške 87,00 EUR ( opravná 

položka vo výške 87,00 EUR). 

Ostatné príjmy  

- Predaj tovarov a služieb, za znečisťovanie ovzdušia: 

Z rozpočtovaných 485,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 515,96 EUR, čo 

predstavuje 106,39 % plnenie. 

 

c) iné nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

20,00 331,32 165,66 

 

Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 331,32 EUR, čo 

predstavuje 165,66 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek – ročné zúčtovanie 

zdravotného poistenia vo výške 19,75 EUR. Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované – 

náhrady z poistného plnenia vo výške 212,80 EUR a mylné platby vo výške 98,77 EUR. 
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d) prijaté granty a transfery :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

13343,00 13326,07 99,88 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  13343,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

13326,07 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel  

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja, Sekcia 

rozpočtu a financovania, Bratislava 

* 313,02 Na úsek stavebného poriadku  – 

prenesený výkon štátnej správy 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja, Sekcia 

rozpočtu a financovania, Bratislava 

* 12,18 Na úsek dopravy  –  prenesený  výkon  

štátnej správy 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum 

podpory Banská Bystrica 
26,92 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku životného prostredia 

Ministerstvo vnútra SR,  Sekcia 

verejnej správy, Bratislava 
93,06 

 

18,00 

Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra obyvateľstva   

Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku register adries   

Okresný úrad – Rimavská 

Sobota 
526,86 Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
99,82 Aktivačná činnosť formou 

dobrovoľníckej služby ŠR (KZ 111) 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
1520,00 Aktivačná činnosť formou 

dobrovoľníckej služby ESF (KZ 1AC1) 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
268,24 Aktivačná činnosť formou 

dobrovoľníckej služby ŠR  (KZ 1AC2) 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
4407,85 Osobitný príjemca dávky v hmotnej 

núdzi 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
4449,12 Osobitný príjemca prídavku  na deti  

 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Revúca 
116,20 Na výkon osobitného príjemcu dávky 

v hmotnej núdzi a PnD 

Banskobystrický samosprávny 

kraj 
1800,00 Prezentácia kultúrnych hodnôt Obce 

Nandraž – 700. výročie prvej písomnej 

zmienky o obci 

*Poznámka:  

Finančné prostriedky boli priamo poukázané na Spoločný stavebný úrad v Revúcej. 

Všetky granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2.  Kapitálové príjmy :  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

150000,00 150000,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 150000,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

 



7 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 150000,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 150000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond Bratislava 150000,00 Názov projektu: Nandraž – 

zberný dvor 

 

3.  Príjmové finančné operácie :  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

21482,00 20875,15 97,18 

 

Z rozpočtovaných  21482,00 EUR  bol  skutočný  príjem k 31.12.2018 vo  výške  20875,15 

EUR, čo predstavuje 97,18 % plnenie.  

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR – transfer z Ministerstva financií SR 

Bratislava vo výške 10000,00 EUR poskytnutý na projekt rekonštrukcia spoločenských 

miestností. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10000,00 EUR na uvedený projekt. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 145/2018 zo dňa 26.06.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 11482,10 EUR  na spolufinancovanie dotácie z Environmentálneho 

fondu na rok 2018 na projekt Nandraž – zberný dvor v sume 7894,74 EUR a na rekonštrukciu 

nehnuteľnosti Budovy súpisné číslo 25 v sume 3587,36. V skutočnosti bolo plnenie na 

spolufinancovanie dotácie z Environmentálneho fondu v sume 9350,42 EUR, na  

rekonštrukciu Budovy  s. č. 25 v sume 1524,73 EUR. 

 

4.  Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové príjmy :  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  

 
Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

253054,00 248685,58 98,28 
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Z rozpočtovaných 253054,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 248685,58 

EUR, čo predstavuje 98,28 % čerpanie.  

 

1.  Bežné výdavky :      

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

81572,00 77810,43 95,39 

Z rozpočtovaných 81572,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 77810,43 

EUR, čo predstavuje 95,39 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:                                                                                                                         

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 30315,00 EUR  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018  vo výške 30406,70 

EUR, čo je 100,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce – 

obecného úradu.  

Poistné a príspevky do poisťovní 

Z rozpočtovaných 11136,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 10552,49 

EUR, čo je 94,76 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd zamestnancov obce, odvody 

voľby do orgánov samosprávy obcí, odvody z odmien poslancov a volených členov komisii, 

odvody z odmien za výkon funkcie ZPOZ a kronikárky obce za zamestnávateľa. 

Tovary a ďalšie služby 
Z rozpočtovaných 34939,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 31859,67 

EUR, čo je 91,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú energie, 

materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. 

Je tu zahrnutý transfer na prídavok na dieťa, odmeny poslancov, odmeny ZPOZ a kronikárky 

obce, transfer voľby do orgánov samosprávy obcí, transfer na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby, transfer BBSK. 

Bežné transfery  

Z rozpočtovaných  4902,00 EUR  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 4818,61 

EUR, čo predstavuje 98,30 % čerpanie. Sú tu zahrnuté transfery na členské príspevky, na 

dávku v hmotnej núdzi, na spoločný obecný úrad – stavebný úrad. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 280,00 EUR  bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 vo výške 172,96 EUR, 

čo predstavuje 61,78 % čerpanie.  

 

2.  Kapitálové výdavky :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

171482 170875,15 99,44 

 

Z rozpočtovaných 171842,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018  vo výške 170875,15 

EUR, čo predstavuje 99,44 % čerpanie. 

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výdavky verejnej správy 

Z rozpočtovaných 12131,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške  

11524,73 EUR, čo je 95,01 % čerpanie na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné 

číslo 25 – na rekonštrukcia spoločenských miestností. 
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b) Nakladanie s odpadmi 

Z rozpočtovaných 159351,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 

159350,42 EUR, čo je 100 % čerpanie  na projekt Nandraž – zberný dvor. 

 

3.  Výdavkové finančné operácie : 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Výdavkové finančné operácie v roku 2018  neboli žiadne.   

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Bežné výdavky :  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové výdavky:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

  

4.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 90114,86 

z toho : bežné príjmy obce  90114,86 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 77810,43 

z toho : bežné výdavky  obce  77810,43 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 12304,43 

Kapitálové  príjmy spolu 150000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  150000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 170875,15 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  170875,15 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -20875,15 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8570,72 

Úprava schodku  (mylná platba) 2,74 
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8567,98 

Príjmy z finančných operácií 20875,15 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 20875,15 
PRÍJMY SPOLU    260990,01 

VÝDAVKY SPOLU 248685,58 

Hospodárenie obce  12304,43 
Úprava schodku (mylná platba) 2,74 

Upravené hospodárenie obce 12307,17 

 

Schodok rozpočtu v sume 8567,98 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený  o mylnú platbu 

a podľa osobitných predpisov v sume 2,74 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný: 

 

- z finančných operácií 8567,98 EUR  

 

Zostatok finančných operácií v sume 20875,15 EUR, bol použitý na:  
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume                 8567,98 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 12307,17 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu                                 12307,17  EUR

       

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 

vo výške 12307,17 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2018 0,00 

Prírastky  - z prebytku hospodárenia  

uznesenie č. 140 c) /2018 zo dňa 26.06.2018 

 

11482,10 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky     

- použitie rezervného fondu spolufinancovanie 

dotácie – projekt Nandraž – zberný dvor  

- použitie rezervného fondu rekonštrukcia Budovy 

s. č. 25  

 

 

9350,42 

1524,73 

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

KZ k 31.12.2018 606,95 

 

Sociálny fond 
 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2018 50,24 

Prírastky - povinný prídel -       1,50 %                    397,95 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - príspevok na stravné lístky                    171,20 

              - regeneráciu PS              230,00 

              - dopravné                           0,00 

              - ostatné úbytky                                               0,00 

KZ k 31.12.2018 46,99 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018   
 

A K T Í V A  

Názov   ZS k 01.01.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 343545,64 468320,05 

Neobežný majetok spolu 316410,18 450151,49 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 267620,88 401362,19 

Dlhodobý finančný majetok 48789,30 48789,30 

Obežný majetok spolu 26359,64 17477,61 

Z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3196,83 2895,26 

Finančné účty  23162,81 14582,35 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
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Časové rozlíšenie 775,82 690,95 

 

P A S Í V A 

Názov ZS k 01.01.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 343545,64 468320,05 

Vlastné imanie 181335,44 187785,76 

Z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 181335,44 187785,76 

Záväzky 22338,29 11710,00 

Z toho :   

Rezervy 480,00 432,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 10000,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 50,24 46,99 

Krátkodobé záväzky 4505,39 3928,35 

Bankové úvery a výpomoci 7302,66 7302,66 

Časové rozlíšenie 139871,91 268824,29 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 484,60 484,60 - 

- zamestnancom 1775,24 1775,24 - 

- poisťovniam  1258,62 1258,62 - 

- daňovému úradu 399,49 399,49 - 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 - 

- bankám 7302,66 7302,66 - 

- štátnym fondom 0,00 0,00 - 

- ostatné záväzky 10,40 10,40 - 

Záväzky spolu k 31.12.2018 11231,01 11231,01 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2018  

Obec v roku 2018 neprijala žiadny úver, ani žiadnu výpomoc a neuzatvorila lízingovú 

zmluvu. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   



13 

 

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  90114,86 

- skutočné bežné príjmy obce  90114,86 

Spolu bežné príjmy obce  k 31.12.2017 90114,86 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  7302,66 

- zostatok istiny z bankových úverov 7302,66 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 7302,66 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0,00 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 7302,66 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

7302,66 90114,86 0,12 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) 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 podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
 

Obec neposkytla žiadne dotácie v súlade so všeobecne záväznom nariadení o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
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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 a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založené právnické osoby. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

-bežné výdavky 

-kapitálové výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Revúca 

-verejná správa: osobitný príjemca 

dávky v hmotnej núdzi, bežné 

výdavky 

4407,85 4407,85 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Revúca 

-verejná správa: osobitný príjemca 

prídavku na deti, bežné výdavky 
4449,12 4449,12 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Revúca 

verejná správa: na výkon 

osobitného príjemcu dávky v HN a 

PnD, bežné výdavky 

116,20 116,20 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Revúca  

-rozvoj obce: aktivačná činnosť 

formou dobrovoľníckej služby – 

spolufinancovanie ESF a ŠR, bežné 

výdavky 

1520,00 

368,06 

1520,00 

368,06 

0,00 

0,00 

Okresný úrad  

Rimavská Sobota 
-verejná správa: Voľby do orgánov 

samosprávy obcí, bežné výdavky 
526,86 512,80 14,06 

Ministerstvo vnútra 

SR,  Sekcia verejnej 

správy Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – REGOB a register 
93,06 93,06 0,00 
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adries, bežné výdavky 18,00 18,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR, Centrum 

podpory  Banská 

Bystrica 

-životné prostredie: prenesený  

výkon štátnej správy, bežné výdavky 
26,92 26,92 0,00 

Ministerstvo 

financií SR, Sekcia 

rozpočtovej politiky 

Bratislava 

-verejná správa: Rekonštrukcia 

spoločenských priestorov 

kapitálové výdavky 

10000,00 10000,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny 

fond Bratislava 
- nakladanie s odpadmi: 
Nandraž – zberný dvor 

kapitálové výdavky 

150000,00 150000,00 0,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
- - - - 

 

Obec neposkytla v roku 2018 transfery inej obci. 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
- - - - 

 

Obec neprijala v roku 2018 transfery od iných obcí. 

  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Banskobystrický 

samosprávny kraj 

1800,00 1800,00 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce         
Obec hodnotenie plnenia programov nevypracovala, lebo rozpočet je schválený bez 

programovej štruktúry. 

  

 



16 

 

      

Návrh uznesenia: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

obce a stanovisko  k Záverečnému účtu  za rok 2018 – uznesenie č. 28 a)/2019 zo dňa 

17.04.2019, 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018  

a celoročné hospodárenie bez výhrad – uznesenie č. 28 b)/2019 zo dňa 17.04.2019, 

 

c)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 12307,17 EUR, zisteného 

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, na :  

 

- tvorba rezervného fondu vo výške 12307,17 EUR - uznesenie č. 28 c)/2019 zo dňa 

17.04.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


