NÁVRH

Záverečný účet obce Dolné Semerovce

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy)
predkladáme
údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrnne spracované do záverečného účtu obce Dolné
Semerovce..
Záverečný účet obce podľa § 16, ods. 5, zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, v súlade s
rozpočtovou klasifikáciu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o
hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch v prípadnej podnikateľskej
činnosti.
Obec Dolné Semerovce od roku 2014 neuplatňuje zostavenie rozpočtu obce v programovej
štruktúre.
OBSAH

Záverečného účtu obce Dolné Semerovce:

A) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
B) bilancia aktív a pasív,
C) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
A. Rozpočtové hospodárenie :
Finančné hospodárenie obce Dolné Semerovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach č. 23/2017 zo dňa 13.
decembra 2017.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roku upravovaný 3x a to rozpočtovými
opatreniami schválenými Obecným zastupiteľstvom Dolné Semerovce, bez možnosti
uplatňovania rozpočtu v programovej štruktúre. 1 úprava bola schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 6.6.2018, uznesením číslo 34/2018-OZ. Druhá úprava bola schválená
obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018, uznesením číslo 17/2018-OZ. Tretia úprava bola
schválená obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2019, uznesením číslo25/2019 –OZ.
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Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z.
z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu
Z toho: bežné príjmy obce

220 373,66
220 373,66

Bežné výdavky spolu

217 024,27

Z toho: bežné výdavky obce

217 024,27

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
kapitálové výdavky spolu

+ 3 349,39
0
0
0
0

Z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
kapitálový rozpočet
Prebytok /schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
0
0
+ 3 349,39
- 1 052,44
2 296,95

*

**

4 713,42
0
+ 4 713,42
225 087,08
217 024,27
+8 062,81
- 5 765,86
+2 296,95

*Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018, ktoré boli poskytnuté v roku 2018:
a/ zo ŠR na školstvo ale v roku 2018 neboli spotrebované sú vo výške : 344,16 €
b/ poskytnutý peňažný príspevok na údržbu pomníka padlých hrdinov v obci Dolné
Semerovce vo výške 700 €,
c/ odmena skladníčky CO za mes. december 2017 vyplatený v mesiaci január 2019 vo výške
:8,28 €.
Spolu vo výške 1 052,44€.
V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
2

prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku
vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu.
** 4 713,42 prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR na školstvo ktoré boli použité do
31.3.2018.

1/Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
Zloženie a plnenie príjmov je nasledovné:
V des. euro centoch
Rozpočet
223 472
0
4 714
228 186

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu:

Skutočnosť
220 373,66
0
4 713,42
225 087,08

Výdavky
01-správa
04- cesty
05 – nakladanie s odp.
06 – verejné osvetlenie
08- kultúra
09 - školstvo
10 – soc.služby
Výdavky bežné :

109 094
223
16 941
19 888
4 310
72 390
626
223 472

101,514,42
24,15
16 585,59
18 846,73
3 454,24
75 973,58
625,56
217 024,27

223 472

217 024,27

Výdavky kapitálové:
Výdavky celkom :

2/ Výsledok hospodárenia obce podľa rozpočtu:
Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva, na základe skutočne realizovaných
rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov – t.j. zaúčtovanie celkových príjmov a
výdavkov rozpočtu obce (bez finančných operácií) a zatriedených podľa rozpočtovej
klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku je
rozhodujúci deň pripísania, alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia
rozpočtu obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie,
ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.
Príjmy:
Výdavky:
Rozdiel:

225 087,08 €
217 024,27 €
8 062,81 €
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Z roku 2017 sme presunuli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 713,42 € (zdroj
131H) do roku 2018, ktoré sme obdŕžali od Ministerstva financií SR na úsek školstva.
Finančné prostriedky ktoré boli súčasťou rozpočtu na rok 2017 sme nevyčerpali v roku
2017 z dôvodu, že v decembri 2017 boli vykonané služby a dodávky, ktoré boli
vyfakturované a uhradené v roku 2018. Tie finančné prostriedky sa netýkajú rozpočet
na rok 2018.
V zmysle § 16, ods. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, na účely tvorby
peňažných fondov sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú n e v y č e r p a n é
finančné prostriedky a účelovo určené finančné prostriedky v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
ktoré možno použiť v zmysle osobitných predpisov v nasledujúcom rozpočtovom roku. Zapojenie
týchto prostriedkov do rozpočtu obce v nasledujúcom roku sa zaúčtuje prostredníctvom rozpočtovej
klasifikácie a bude to príjmová finančná operácia a výdavok bude prestavovať úbytok peňažných
prostriedkov na určený účel.

3/ údaje o nákladoch a výnosoch
Náklady:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Tvorba rezerv
Ostatné finančné náklady
Náklady spolu

17 646,46
11 287,10
6 436,14
40,90
19 544,52
99 724,36
34 068,75
5 557,09
904,17
60
4 880,21
40 760
696
1 952,01
243 557,71

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov
Tržby z predaja materiálu

196,12
166 169,27
5 061,83
225,76

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Výnosy samospráv z BT do ŠR
Výnosy samospráv z KT do ŠR
Výnosy samospráv od ost. Subj. Mimo VS

1 420,75
696
55 869,53
37 743
700
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Výnosy spolu:

268 082,26

Hospodársky výsledok podľa nákladov a výnosov /akruálny princíp/
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov

24 524,55 €
0,00 €

Výsledok

24 524,55 €

hospodárenia

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond – tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014. V súlade s čl. II., bod 7.
kolektívnej zmluvy je celkový prídel do sociálneho fondu tvorený a) povinným prídelom vo
výške 1% b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %
Sociálny fond
Sociálny fond

Suma v €

Stav k 1.1.2018
724,67 (718,27)
Prírastky – povinný prídel 1,05 %
851,69
- ostatné prírastky
15,44
Úbytky - príspevok na stravné 1ístky
361,20
Príspevok na str. lístky za mes dec. 2017
6,40
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily
600
- ostatné úbytky
15,44
- poplatok za zmenu podpisového vzoru
3,50
Stav k 31.12.2018
605,26
V roku 2017 príspevok na stravné lístky bol prevedený z účtu sociálneho fondu o 6,40€ menej
ako mal byť, tento príspevok na stravné lístky za mes. dec2017 bol prevedený v januári 2018.
Rezervný fond
Rezervný fond – obec vedie rezervný fond na samostatnom analytickom účte
Rezervný fond
Stav k 1.1.2018
- poplatok za zmenu podpisového vzoru
Stav k 31.12.2018

Suma v €
223,84
3,50
220,34
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B/ Bilancia aktív a pasív
Súvaha
Stav majetku a záväzkov zobrazuje súvaha. Stĺpec brutto v súvahe sa rovná
inventúrnym stavom.
STRANA AKTÍV
Stavy
v€
A/ Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
v tom
- pozemky
- stavby
- stroje, prístr. a zar.
- dopravné prostriedky
- drobný dlhodobý majetok
- obstaranie DHM

1.1.2018

1 977 228,56
0
1 891 266,46

k 31.12.2018

rozdiel

1 988 762,28
0
1 902 800,18

5 218,70
1 845 152,92 + 205 526,32*
8 397,82
12 016,70
1 538,21
30 475,83 + 11 533,72**
- 205 526,32***
* 205 263,16 € projekt vybudovanie „Vodovod, kanalizácia a ČOV“
263,16 € javisko súčasť budovy OcÚ
** 10 423,72 € modernizácia verejného osvetlenia
1 110 € kamerový systém (750 € a 360 €)
*** zaradenie do majetku „Vodovod, kanalizácia a ČOV a časť javiska súčasť budovy OcÚ“
3. Dlhodobý finančný majetok
.

5 218,70
1 639 626,60
8 397,82
12 016,70
1 538,21
224 468,43

85 962,10

85 962,10

Odpisy dlhodobého hmotného majetku v súvahe vykázané v stĺpci 2 – korekcia, činia
617 195,31 €.
B/ Obežný majetok
1. Pohľadávky
-

-

daňové pohľadávky
v tom
daň z nehnuteľností
poplatok za psa
miestny poplatok za KO
nedaňové
z toho

48 631,41 €
35 590,33 €
34 062,31 €
525,52 €
1 002,50 €
12 496,09
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10 307,41 €

nedoplatky z predch. rokov
-

zrážka zo mzdy od zamestnancov za stravné lístky 323,86 €

-

pohľadávka – neoprávnene vyplatená nemocenská dávka zo stany obce Dolné
Semerovce 221,13 €

1. Finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Stav na ZBU
Stav na účte RF
Stav na účte SF

13 307,84 €
84,36 €
32,90 €
12 364,98 €
220,34 €
605,26 €

STRANA PASÍV
Vlastné imanie a záväzky
A/
-

Vlastné imanie
257 461,20€
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky

B/

Rezervy
-

249 463,55 €

18 634,95

696 €

Záväzky zo sociálneho fondu

605,26 €

Krátkodobé záväzky
- dodávatelia
- zamestnanci
- zúčt. s orgánom soc. poist a zdrav.
- Ostatné priame dane

D/ Časové rozlíšenie
- výnosy budúcich období

€

696 €

rezerva na audit

C/ Bankové úvery

232 936,65 €
24 524,55 €

17 333,69 €
2 191,20 €
9 048,34 €
4 705,99 €
1 388,16 €
0€

1 138 224,45 €
1 138 224,45 €
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Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
spolu z toho:
Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Vodovod,kanalizácia
a CˇOV

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.2017

182

1 178 875,47

Prírastky
+

Úbytky
-

Hodnota
k 31.12.2018

1 138 224,45

993 442,64

32 047

961 395,64

ZŠ-predplatné

32,40

32,40

0

Poistné ZŠ

28,69

28,69

28,69

2 875,62

2875,62

0

182 496,12

5 696

176 800,12

40 679,71

1 138 224,45

Nevyčerpaný BT
Budova OcÚ

Spolu

1 178 875,47

28,69

28,69

Opravné chyby minulých rokov 5 187,18 € ktoré mali dopad na bilanciu aktív a pasív
t.j. Súvahy
z toho :
- 1 899,84 € - modernizácia verejného osvetlenia, v roku 2017 sme zlé zaúčtovali na účet 518
spotreba materiálu, správne by mal byť zaúčtované na účet 042 – obstaranie HM
- 3 207,34 € - na konci roka 2017 nebola predpísaná pohľadávka voči Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Levice, mzda 11/2017 pracovníkov §50J bola vyplatená v mesiaci
december 2017, refundácia bola vykonaná v mesiaci 02/2018."
Majetok vykazovaný v súvahe bol inventarizovaný v zmysle zákona o účtovníctve.
Údaje súvisice so zákonom č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec Dolné Semerovce
nevykazuje :
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec v roku 2018 neposkytla žiadne záruky.
Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
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Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením obecného zastupiteľstva bola v roku 2014 prvý krát využitá možnosť zostavenia
a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4, ods. 5 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento
dodatok zákona bol zapracovaný aj do zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Dolné Semerovce a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015,
uznesením číslo 50/2015-OZ. Obec ani v roku 2017 neuplatňovala pri zostavení rozpočtu
programovú štruktúru.
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 6.6.2018, uznesením číslo:35/2018-OZ.

V Dolných Semerovciach dňa 23.4.2019
Vypracovala : Katarína Močárová
Účtovníčka obce

Milan Rafael
starosta obce
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