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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 
1. Rozpočet obce na rok 2018  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
Obec 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. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
Rozpočet bol menený  a upravovaný takto:  
 

OPERATÍVNA EVIDENCIA o ROZPOČTOVÝCH OPATRENIACH 
za rok: 2018 

 
Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  

č. 58-9/12-2017 dňa 9. 12. 2017 
 

Por. číslo 
rozp. 

opatrenia 

Dátum 
zmeny 

rozpočtovým 
opatrením 

Rozpočtové 
opatrenie 

V súlade s § 14, 
ods. 2 písm.  
a) / b) / c)/ d) 

Zmena 
rozpočtu 

v príjmoch 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

vo 
výdavkoch 

v € 

Dátum 
nahratia do 

RISSAM 

1.  2. 1. 2018 a)  -2.386,-- 
+2.386,-- 

23.2.2018 

2.  15. 1. 2018 b)c) +1.780,-- +1.780,-- 23. 2.2018 
3.  1.3.2018 a)  -67,-- 

+67,-- 
 

4.  1.4.2018 a) -50,-- 
+50,-- 

-4.069,-- 
+4.069,-- 

30.5.2018 

5.  1.5.2018 a) -2.600,-- 
+2.600,-- 

-2.100,-- 
+2.100,-- 

26. 6. 2018 

6.  1.6.2018 b),c) +1.400,-- +1.400,-- 12. 7. 2018 
7.  1.6.2018 a)  -1.601,-- 

+1.601,-- 
12. 7. 2018 

8.  1.7.2018 a) -32,-- 
+32,-- 

-1.993,-- 
+1.993,-- 

21. 8. 2018 

9.  1.8.2018 a) -2.624,-- 
+2.624,-- 

-10.544,-- 
+10.544,-- 

26. 9. 2018 

10.  1.9.2018 a) -750,-- 
+750,-- 

-3.268,-- 
+3.268,-- 

11.10.2018 

11.  1.10.2018  b),c) +55.882,-- +55.882,-- 23.11.2018 
12.  1.10.2018 a) -750,-- 

+750,-- 
-11.935,-- 
+11.935,-- 

23.11.2018 

13.  1.11.2018 a) -220,-- 
+220,-- 

-6.160,-- 
+6.160,-- 

28.12.2018 



                                                                      4

14.  1.11.2018           b),c) +6.700,-- +6.700,-- 28. 12. 2018 
15.  21.11.2018 b),c) +29.902,--  28.12.2018 
16.  30.11.2018 b),c) +12.430,-- +12.430,-- 28.12.2018 
17.  1.12.2018 b), c) -100,-- 

+100,-- 
-16.633,-- 
+16.633,-- 

30. 1.2019 

 
Rozpočet obce k 31.12.2018  

 
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 254.845,-- 362.939,-- 
z toho :   
Bežné príjmy 246.845,-- 272.607,-- 
Kapitálové príjmy 1.000,-- 32.902,-- 
Finančné príjmy 7.000,-- 57.430,-- 
Výdavky celkom 254.845,-- 333.037,-- 
z toho :   
Bežné výdavky 229.645,-- 257.907,-- 
Kapitálové výdavky 7.000,-- 55.230,-- 
Finančné výdavky 18.200,-- 19.900,-- 
Rozpočet  obce 0,-- +29.902,-- 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 
Rozbor plnenia príjmov je predkladaný v štruktúre schváleného rozpočtu – hlavné 
kategórie  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

362.939,– 357.464,62 98,49% 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 362.939,– EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
357.464,62  EUR, čo predstavuje  98,49%  plnenie  
 
Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

272.607,-- 268.961,99 98,66% 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 272.607,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
268.961,99 EUR, čo predstavuje  98,66% plnenie.  
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a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

212.558,– 211.204,99 99,36 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175.500,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 175.138,27 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 99,79 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 29.390,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29.306,21 EUR, čo 
je 99.71  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20.962,97 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 8.262,46 EUR a dane z bytov boli v sume 80,78 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje 
pohľadávky na   dani z nehnuteľnosti v sume: 3.172,73 € 
 
Daň za psa  - skutočný príjem 887,15 € - pohľadávky k 31. 12. 2018 24,35 € 
Daň z ubytovania- skutočný príjem – 552,40,-- € - pohľadávky k 31. 12. 2018 – 44,40 € 
Daň za nevýherné prístroje – skutočný príjem – 6,76 € - pohľadávky k 31. 10. 2018- 0,85 € 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – skutočný príjem – 5.314,20 € - 
pohľadávky k 31. 12. 2018 – 517,19 € 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

50.134,– 48.711,29 97,16% 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 32.004,–,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31.458,58 EUR, čo 
je 98,30 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z  príjem z prenajatých pozemkov 
v sume 3,81 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31.454,77 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
221 - Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 1.500,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.444,70 EUR, čo je 
96,31  % plnenie.  
 
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného  predaja a služieb 
Z rozpočtovaných 16.590,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 15.779,40 EUR, čo 
je 95,11 % plnenie.  
Uvedený príjem predstavuje príjem za: 
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ........................................................................12.755,40 € 
Za školy a školské zariadenia ............................................................................................756,-- € 
Za stravné MŠ .................................................................................................................2.268,– € 
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242 - Úroky z vkladov 
Z rozpočtovaných 40,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 28,61 EUR, čo je 
71,53% plnenie. 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

535,– 353,27 66,03% 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 535,---EUR, bol skutočný príjem vo výške 353,27  
EUR, čo predstavuje 66,03 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek – nespotrebované 
mýto , preplatok SP, preplatok VšZP a vrátenie zálohy za mýtnu jednotku. 
 

d) iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

9.380,– 8.692,44 92,67% 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 9.380,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 8.692,44 
EUR, čo predstavuje 92,67 % plnenie. 
 
Bežné:  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
OÚ SNV, odbor finančný 1.545,58 Komunálne voľby 2018 
MDVaRR, Bratislava 24,02 Prenesený výkon CDaPK 
OÚ Košice, odbor ŽP 51,-- Prenesený výkon ŽP 
ÚPSVaR Sp. Nová Ves 691,84 Aktivačné práce §52 
MDVaRR, Bratislava 617,16 Prenesený výkon SÚ 
OÚ SNV, odbor CO 99,32 Skladník CO 
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava 1.400,-- Dotácia DPO 

OÚ odbor školstva Košice 493,-- Dotácia na predškolské deti 
MV SR, Bratislava 183,48 Prenesený výkon REGOB 
MV SR, Bratislava 29,20 Prenesený výkon – register adries 
ÚPSVaR Sp. Nová Ves 3.271,34 Asistentka MŠ §54 
ŠJ pri MŠ Hnilčík 286,50 Réžia na cudzích stravníkov 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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1. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

32.902,– 32.911,21 100,02% 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 32.902,--EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
32.911,21 EUR, čo predstavuje  100,02 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov: 
Z rozpočtovaných 3.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 3.010,– EUR, čo je 
100,33% plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 29.902,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 29.901,21 EUR, čo 
je 100% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 29.901,21 „Obnova hasičskej zbrojnice 

v obci Hnilčík“ 
 
2. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

57.430,– 55.591,22 96,80% 
 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 57.430,– EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
55.591,22 EUR, čo predstavuje  96,80 % plnenie.  
 
V roku 2018 bol zo strany obce prijatý úver vo výške 38.000,– € na nákup nákladného vozidla 
Gazella 
 
V roku 2018 boli zo strany obce prijaté zábezpeky na nájomné byty od nájomníkov vo výške 
1.455,– € 
 
V roku 2018 boli do rozpočtu obce prostredníctvom finančných operácií zapojené: 
 

- nevyčerpaná dotácia z roku 2017 na kamerový systém v rámci projektu: „Bezpečný 
priestor – prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území obce“ vo 
výške 10.000,– € 

- finančné prostriedky ŠJ vo výške 147,69 € 
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume ...................253,57 € 
- nevyčerpané prostriedky zo Sociálneho fondu v sume............................................490,92 € 
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Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku 2018 
vo výške 5.244,04 EUR. 
 
  Účel Suma v Sk 

Začiatočný stav k 1.1.2018   23 062,95 
Tvorba Rezervného fondu:     
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-13/4-2018 schodok finančných    
zo dňa 13. 4. 2018 operácií   
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-13/4-2018 rozpočtové   
zo dňa 13. 4. 2018 hospodárenie  - prebytok 34 103,79 
Čerpanie Rezervného fondu:     
Uznesenie zastupiteľstva č. 7-15/2-2018 nákup nákladného vozidla  -2 814,40 
  GAZella   
Uznesenie zastupiteľstva č. 37-27/7-2017 10% spoluúčasť na  -2 429,64 
uznesenie zastupiteľstva č. 18-13/4-2018 investičnej akcii   
  Bezpečný priestor - kamery 0,00 
Konečný zostatok k 31.12.2018   51 922,70 
 
3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

333.037,– 306.323,95 91,98% 
 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 333.037,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 306.323,95 EUR, čo predstavuje  91,98 % čerpanie. 
 
1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

257.907,– 231.703,98 89,84 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 257.907,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 231.703,98 EUR, čo predstavuje  89,84 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 94.973,– EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 88.868,72 EUR, 
čo je 93,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky, príplatok za riadenie, 
za triednictvo pracovníkov OcÚ,  stavebného úradu, pracovníkov zásobovania vodou , materskej 
školy, školskej jedálne, asistentky v MŠ, ktoré boli refundované z úradu práce, hlavného 
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obecného kontrolóra, vyplatenie odstupného a preplatenie dovolenky starostovi, ktorý už 
nekandidoval. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  34.286,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 33.487,36 EUR, 
čo je 97,67 % čerpanie (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa) 
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 109.338,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 90.827,19 EUR, 
čo je 83,07 % 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 8.470,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8.097,71 EUR, čo 
predstavuje 95,60 % čerpanie. 
Bežné transfery v roku 2018 boli poskytnuté – príspevok na dopravu, príspevok pre Obecný 
športový klub, na členské príspevky  a príspevok na CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci 
Hnilčík 
 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  10.840,– EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10.423,– EUR, 
čo predstavuje 96,15 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

55.230,– 54.827,04 99,27 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 55.230,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 54.827,04,-- EUR, čo predstavuje  99,27 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 
a) Nákup pozemkov 
Z rozpočtovaných  1.600,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1.583,-- EUR, 
čo predstavuje 98,94 % čerpanie.  
 
b) Nákup nákladného vozidla GAZella – z rozpočtovaných 41.200,–- € bolo vyčerpaných 
40.814,40,-- € čo predstavuje 99,06 % plnenie 
 
c) „Bezpečný priestor – prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území 
obce“ – kamerový systém – z rozpočtovaných 12.430,– € bolo vyčerpaných 12.429,64 € čo 
predstavuje 100% plnenie. 
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3) Výdavkové finančné operácie : 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

19.900,-- 19.792,93 99,46 % 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 19.900,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2087 
v sume 19.792,93  EUR, čo predstavuje  99,46 % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov 
zo ŠFRB a Prima banky a. s.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 
 

 
Bežné  príjmy spolu 268.961,99
z toho : bežné príjmy obce  268.961,99

             bežné príjmy RO 0,--

Bežné výdavky spolu 231.703,98
z toho : bežné výdavky  obce  231.703,98

             bežné výdavky  RO 0,--

Bežný rozpočet 37.258,01

Kapitálové  príjmy spolu 32.911,21
z toho : kapitálové  príjmy obce  32.911,21

             kapitálové  príjmy RO 0,--

Kapitálové  výdavky spolu 54.827,04
z toho : kapitálové  výdavky  obce  54.827,04

             kapitálové  výdavky  RO 0,--

Kapitálový rozpočet  -21.915,83

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +15.342,18

Vylúčenie z prebytku – zostatok fondu opráv + zostatok SF+ dotácie 31.656,62

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
-16.314,44

Príjmy z finančných operácií 55.591,22
Výdavky z finančných operácií 19.792,93
Rozdiel finančných operácií +35.798,29
PRÍJMY SPOLU  ÚA 257.464,42 
VÝDAVKY SPOLU 306.323,95 
Hospodárenie obce  51.140,47 
Vylúčenie z prebytku -31.656,62 
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK 19.483,85 
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Prebytok rozpočtu v sume  15.342,18 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 nevyčerpané prostriedky v sume 
31.656,62 EUR, t. j. upravený schodok rozpočtu vo výške 16 314,44 EUR  bol v priebehu roka 
vykrytý tým, že kapitálové výdavky , ktoré obec v priebehu roka uskutočnila, financovala z: 

- kapitálových príjmov z predaja pozemkov vo výške 1 583  EUR, 
- prijatého úveru vo výške 38.000,–  EUR, 
- návratných zdrojov financovania nevyčerpané v roku 2017 vo výške 10 000 EUR, 
- rezervného fondu vo výške 5.244,04 EUR. 

 
Zostatok finančných operácií v sume 35.798,29 € bol použitý na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume: 16.314,44 € 
 
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 19.483,85 € navrhujeme použiť na: 
- tvorbu rezervného fondu                   +19.483,85 € 

 
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene 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 z fondu prevádzky, údržby a opráv  podľa ustanovenia §18 
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a so sociálnom bývaní 
v z.n.p. v sume: 1.203,92 € 

b) nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke): 551,49 € 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 29.901,21 EUR, a to na : 

- Obnova hasičskej zbrojnice v obci Hnilčík 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 
rok 2018 vo výške 19.483,85 EUR.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
  Účel Suma v Sk 

Začiatočný stav k 1.1.2018   23 062,95 
Tvorba Rezervného fondu:     
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-13/4-2018 schodok finančných    
zo dňa 13. 4. 2018 operácií   
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-13/4-2018 rozpočtové   
zo dňa 13. 4. 2018 hospodárenie  - prebytok 34 103,79 
Čerpanie Rezervného fondu:     
Uznesenie zastupiteľstva č. 7-15/2-2018 nákup nákladného vozidla  -2 814,40 
  GAZella   
Uznesenie zastupiteľstva č. 37-27/7-2017 10% spoluúčasť na  -2 429,64 
uznesenie zastupiteľstva č. 18-13/4-2018 investičnej akcii   
  Bezpečný priestor - kamery 0,00 
Konečný zostatok k 31.12.2018   51 922,70 
 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond. 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu 
v roku 2018. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 490,92 
Prírastky - povinný prídel - 1%                    768,74 
               - ďalší prídel 0,05 %                       36,79 
               - ostatné prírastky 0,--    
Úbytky   - závodné stravovanie                     623,50 
               - regeneráciu PS, dopravu               121,46 
               - dopravné                            0,-- 
               - ostatné úbytky                                                  0,-- 
KZ k 31.12.2018 551.49 
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Fond rozvoja bývania 
Obec nevytvára fond rozvoja bývania.  

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
 

A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 1.1.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Majetok spolu 1.564.446,45 1.604.089,34 

Neobežný majetok spolu 1.480.757,40 1.486.520,83 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,-- 0,-- 

Dlhodobý hmotný majetok 1.410.593,74 1.416.357,17 

Dlhodobý finančný majetok 70.163,66 70.163,66 

Obežný majetok spolu 82.341,18 115.934,47 

z toho :   

Zásoby 330,36 264,30 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,-- 0,-- 

Dlhodobé pohľadávky 0,-- 0,-- 

Krátkodobé pohľadávky  6.387,01 5.836,95 

Finančné účty  75.623,81 109.833,22 

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

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,-- 0,-- 

Časové rozlíšenie  1.347,87 1.634,04 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v 
EUR 

KZ  k  31.12.2018 
v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.564.446,45 1.604.089,34 

Vlastné imanie  317.925,75 336.304,80 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,-- 0,-- 

Fondy 0,-- 0,-- 

Výsledok hospodárenia  317.925,75 336.304,80 

Záväzky 468.269,06 505.400,20 
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z toho :   

Rezervy  955,22 1.091,15 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9.605,04 29.901,21 

Dlhodobé záväzky 421.030,47 402.398,62 

Krátkodobé záväzky 36.678,33 35.279,22 

Bankové úvery a výpomoci 0,-- 36.730,-- 

Časové rozlíšenie 778.251,64 762.384,34 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 
Stav záväzkov k 31. 12. 2018 
 
1. - voči bankám 36.730,– 
2. - voči štátnym fondom dlhodobé 394.585,13 
3. - voči dodávateľom 4.081,38 
4. - voči zamestnancom 5.563,51 
5. - voči poisťovniam  4.993,43 
6. - voči daňovému úradu 1.181,05 
6. - iné záväzky 345,18 
7. - ostatné záväzky krátkodobé 19.114,67 
8. - štátnemu rozpočtu 29.901,21 
 
 
 
 
Stav úverov k 31. 12. 201 
Obci bol v priebehu roka poskytnutý úver z Prima banky a. s. v celkovej výške 38.000,– €, 
zostatok úveru k 31. 12. 2018 je 36.730,– € 
 
Obec v roku 2018 uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere č. 18/011/2018 v Prima banke 
Slovensko a. s. , kapitálové  rovnomerné mesačné splátky 635,-- €, úrokové rozpätie je 2,20  p. a. 
na kúpu multifunkčného vozidla.  
  
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii  
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 
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. 3/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Prijímateľ dotácie 
 

Účelové určenie dotácie Suma 
poskytnutých 
 prostriedkov 

v EUR 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

Obecný športový klub  
Hnilčík 

Na športovú činnosť 
klubu 

2.886,-- 2.886,-- 0,-- 

Športový team Hnilčík Matarón mieru 
 

220,-- 220,-- 0,-- 

Eurobus a. s.  
Košice 

Dotácia na dopravu 398,28 398,28 0,-- 

CVČ ADAM, Spišská 
Nová Ves 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

952,-- 952,-- 0,-- 

CVČ ZŠ Komenského, 
Smižany 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

86,66 86,66 0,-- 

Hnilčík pre prítomnosť 
pre budúcnosť 

Na vydanie a tlač 
publikácie o obci Hnilčík 

1.000,-- 1.000,-- 0,-- 

 
K 31. 12. 2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015 
o dotáciách. 
 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   
 
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 
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 
 

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 
) 
 
 

- 5 - 
OÚ SNV, odbor finančný Komunálne voľby 2018 

- bežný 
1.545,58 1.545,58 0,-- 

MDVaRR, Bratislava Prenesený výkon CDaPK 
- bežný 

24,02 24,02 0,-- 

OÚ Košice, odbor ŽP Prenesený výkon ŽP 
- bežný 

51,-- 51,-- 0,-- 

ÚPSVaR Sp. Nová Ves Aktivačné práce §52 
- bežný 

691,84 691,84 0,-- 

MDVaRR, Bratislava Prenesený výkon SÚ 
- bežný 

617,16 617,16 0,-- 

OÚ SNV, odbor CO Skladník CO 
- bežný 

99,32 99,32 0,-- 

Dobrovoľný hasičský 
zbor Bratislava 

Dotácia DPO 
- bežný 

1.400,-- 1.400,-- 0,-- 

OÚ odbor školstva 
Košice 

Dotácia na predškolské 
deti - bežný 

493,-- 493,-- 0,-- 

MV SR, Bratislava Prenesený výkon REGOB 
- bežný 

183,48 183,48 0,-- 

MV SR, Bratislava Prenesený výkon – register 
adries - bežný 

29,20 29,20 0,-- 

ÚPSVaR Sp. Nová Ves Asistentka MŠ §54 
- bežný 

3.271,34 3.271,34 0,-- 

MV SR Bratislava Obnova hasičskej 
zbrojnice Hnilčík 
-kapitálový 

29.901,21 0,-- 29.901,21 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2018 obsahovú náplň 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         

 

Účtovná jednotka v účtovnom roku 2018 neuplatňovala programy v rozpočtu obce . 
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13. Návrh uznesenia 
         
Uznesenie č. 15-26/4-2019 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
správu audítora za rok 2018 
 

Uznesenie č. 16-26/4-2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za 2018 
 
Uznesenie č. 16-26/4-2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

19.483,85 € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    51.922,70 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018     :    19.483,85 € 
c). konečný stav                                                                             :    71.406,55  € 
 

3. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2018 vo výške 18.379,05 € so sledovaním na účte 
428 Ú 18 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2018 

                         
 
 
 
V Hnilčíku dňa 26. 4. 2019 
 
 
Vyhotovil: Katarína Novottová 
 


