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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   2017. 
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 obce Lovinobaňa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017  uznesením 
č. 85/2017 
Zmeny rozpočtu:  

- 1. zmena  schválená OZ dňa 20.06.2018 uznesením OZ č. 47/2018 rozpočtovým 
opatrením č. 01/2018 

- 2. zmena schválená OZ dňa 01.08.2018 uznesením OZ č. 58/2018 rozpočtovým 
opatrením č. 02/2018  

- 3. zmena schválená OZ dňa 31.10.2018 uznesením OZ č.  75/2018 rozpočtovým 
opatrením č. 04/2018 

- 4. zmena schválená OZ dňa 28.11.2018 uznesením OZ č. 85/2018 rozpočtovým 
opatrením č. 06/2018  

- oznámená dňa 26.2.2018 OU BB odbor školstva - rozpočtovým opatrením č. 1/2018/ZŠ 
- oznámená dňa 01.8.2018 OU BB odbor školstva - rozpočtovým opatrením č. 2/2018/ZŠ 
 

 
Rozpočet obce k 31.12.2018  

 
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 2 668 047,00 2 763 757,94 
z toho :   
Bežné príjmy 1 501 697,00  1 550 012,00 
Kapitálové príjmy    433 850,00     476 095,94 
Finančné príjmy    690 000,00     690 000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou      42 500,00      47 650,00 
Výdavky celkom 2 668 047,00 2 749 103,94 
z toho :   
Bežné výdavky    680 895,00    686 671,63 
Kapitálové výdavky 1 292 750,00 1 326 427,00 
Finančné výdavky      10 000,00      10 000,00 
BV RO s právnou subjektivitou    684 402,00    681 536,00 
KV RO s právnou subjektivitou               0,00      44 469,31 
Prebytok/schodok               0,00             14 654,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 763 757,94 1 838 002,48 66,50 

 
1. Bežné príjmy obce 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
1 550 012,00  1 538 629,05 99,26 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 550 012,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
1 538 629,05 EUR, čo predstavuje  99,26 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
705 010,00 733 101,71                  113,00 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 643 212,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 669 364,70 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 114,10 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 58 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 61 712,01 EUR, čo 
je 105,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 136,60 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 32 723,95 EUR a dane z bytov boli v sume 851,46 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 17 128,78  EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 1 968,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 677,00 EUR, čo je 
85,2 % plnenie.  
 
Daň za predajné automaty  
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 348,00 EUR, čo je 
52,70  % plnenie. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
97 500,00 97 288,58 99,78 

 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
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Z rozpočtovaných 28 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27 305,04 EUR, čo 
je 94,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov 
v sume 26 553,74 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 751,30 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 343,70 EUR, čo je 
156,20 % plnenie.  
 
Ostatné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 70 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 70 453,38 EUR, čo 
je 100,36 % plnenie 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 33 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27 251,17 EUR, čo 
je 82,58 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 
v sume 31 103,31  EUR 
 
Ostatné poplatky a platby 
Skutočný príjem k 31.12.2018 za porušenie predpisov v sume 176,00 EUR, poplatky za služby 
7 970,59 EUR,  poplatky za vyhlásenie MR v sume 212,00 EUR, poplatok za hrobové miesto 
v sume 3 698,48 EUR, poplatok za stočné v sume 10 976,96 EUR, príspevok od rodičov MŠ 
v sume 1 180,00 EUR, za stravné od zamestnancov v sume 3 804,32 EUR  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
4 700,00 3 265,92                69,50                

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 850,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške  
7 128,22 EUR, čo predstavuje 121,84 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a ostatných výťažkov z lotérií. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 742 802,00 EUR bol skutočný príjem vo výške  
704 972,84 čo predstavuje 94,90 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ÚPSVR 8 676,89 aktivačná činnosť, zamestnávanie UoP 
IA MPSVR 21 765,70 terénna sociálna práca  
IA MPSVR 2 535,00 opatrovateľská služba 
ÚPSVR 15 572,40 hmotná núdza ZŠ, MŠ strava, škol. 

pomôcky 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 dobrovoľný has. zbor 
MV SR 3 243,18 matrika 
OÚ BB, odbor ŽP 198,53 životné prostredie 
ÚPSVR 70 450,06 osobitný príjemca 
MV SR 686,40 REGOB 
ÚPSVR 284,00 PND 
MV SR 56,40  register adries 
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OÚ BB, odbor školstva 13 063,00 nenormatívne financovanie ZŠ 
MV SR 1 807,58 voľby 
OÚ BB, odbor školstva 493 900,00 normatívne financovanie ZŠ 
Metodisko pedag. centrum 52 999,11 škola otvorená všetkým 
OÚ BB, odbor školstva 3 752,00 MŠ 
MV SR 231,70 CO 
Podnikateľské subjekty 1 900,00 dar na šport. podujatie 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy obce:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
476 095,94 56 469,84 11,86 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 476 095,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 56 469,84 EUR, čo predstavuje  11,86 % plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 469,84 EUR, čo je 
29,40 % plnenie.  
Príjem z predaja bytov bol vo výške 469,84 EUR. 
 
3. Príjmové finančné operácie obce:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
690 000,00 184 899,65 26,79 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 690 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 184 899,65 EUR, čo predstavuje  26,79 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 45/2018 zo dňa 20.06.2018 bolo schválené použitie 
rezervného fondu. Finančné prostriedky sa použili na realizáciu výplní otvorov v KD Uderiná 
v zmysle informácie po vykonaní verejného obstarávania dodávateľa predmetných prác  vo 
výške 7 600,00 EUR  ,  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 75/2018 zo dňa 31.10.2018 bolo schválené použitie 
rezervného fondu. Finančné prostriedky sa použili na rekonštrukciu chodníkov ulíc Železničná, 
Štefánikova a Školská vo výške 117 845,62 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu – výmena 
okien a výplní na MKS v Uderinej vo výške 7 054,03 EUR, 
 
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Bežné príjmy Základná škola 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
47 650,00 58 003,94 121,73 
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Z rozpočtovaných bežných  príjmov 47 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
58 003,94 EUR, čo predstavuje 121,73 % plnenie. Rozpočtované príjmy zahŕňajú aj príjmy za 
stravu v školskej jedálni, ktoré však nevstupujú do výsledku hospodárenia obce. 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                      2 068,05 EUR 
Školská jedáleň                                              9 932,30 EUR 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
OBEC        2 023 098,63 846 649,07 42,70 

ŠKOLA         726 005,31 708 848,20 97,64 
SPOLU  2 749 103,94 1 555 497,27 56,58 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 749 103,94 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 1 555 497,27 EUR, čo predstavuje  56,58 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky obce 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
686 671,63 596 562,89 86,90 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 686 671,63 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 596 562,89 EUR, čo predstavuje  86,90 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 255 371,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 221 847,03 
EUR, čo je 86,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, materskej 
školy, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a terénnych sociálnych 
pracovníkov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  64 443,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 57 039,54 EUR, 
čo je 88,51% čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 230 318,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 219 981,63 
EUR, čo je 95,50 % 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 109 248,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74 529,02 EUR, 
čo predstavuje 68,22 % osobitného príjemcu. 
 
2. Kapitálové výdavky obce : 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
1 326 427,00 250 086,18 18,90 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 326 427,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 250 086,18 EUR, čo predstavuje  18,90 % čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Zateplenie KD v Lovinobani 

- skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 50 294,23 EUR  
b) Rekonštrukcia miestnych chodníkov Železničná, Školská, Štefániková –  
     - skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 123 973,14 EUR  
c) Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mlynská, Partizánska, B.S. Timravy a B. 

Nemcovej  
- skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53 872,48 EUR.  

d) Projektová dokumentácia na dobudovanie triedeného zberu a odvozu komunálneho 
odpadu 
 - skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 500,00 EUR 

e) výmena okien na Kultúrnom dome v Uderinej 
     - skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7 054,03 EUR 
f) obnova pamätníka padlých hrdinov 
- skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9 293,30 EUR 
  
3. Výdavkové finančné operácie obce : 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
10 000,00 0,00  

 
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov nebolo žiadne čerpanie 
k 31.12.2018. 
Skutočné čerpanie predstavuje vrátenie finančnej zábezpeky v sume 8 966,00 EUR 
 
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné výdavky Základná škola  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 
681 536,00 708 848,20 104,01 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 681 536,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 708 848,20 EUR, čo predstavuje  104,01 % čerpanie.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola           583 362,22 EUR 
Centrum voľného času                                 5 000,00 EUR      
Školský klub detí                                        31 776,00 EUR 
Školská jedáleň                                           44 990,33 EUR  
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Kapitálové výdavky Základná škola 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

44 469,31 0 0 

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 
(rezervného fondu) a sociálneho fondu 

 
1. 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. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018  192 337,82      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

- z prebytku rozpočtu za rok 2016 

214 730,09 
170 634,02 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

          0,00 

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- na kapitálové výdavky obce v roku 2018, 
rekonštrukcia MK, rekonštrukcia MKS Uderiná,  

184 899,65 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2018 392 802,28     

 
2. Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond – bankový účet Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 544,26  
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %                    2 737,38 
               - ostatné prírastky 323,17    
Úbytky   - stravovanie – stravné lístky, šj                    1 911,60 
               - regeneráciu PS, dopravu, MDŽ               210,00   
               - dopravné                           0,00  
               - ostatné úbytky, bank.poplatky                                               70,80   
KZ k 31.12.2018 1 412,41 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
1. A K T Í V A netto 

Názov   PZ  k  01.01.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 3 376 735,34 3 571 992,56 

Neobežný majetok spolu 2 168 945,61 2 262 971,88 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 770 771,61 1 864 797,88 

Dlhodobý finančný majetok 398 174,00 398 174,00 

Obežný majetok spolu 1 206 914,94 1 305 855,97 

z toho :   

Zásoby 572,50 375,91 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 609 039,76 590 531,22 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  66 761,79 66 761,79 

Finančné účty  530  540,89 530  540,89 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  874,79 3 164,71 

 

2. P A S Í V A  netto 

Názov PS  k  01.01.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 376 735,34 3 571 992,56 

Vlastné imanie  1 966 823,95 2 159 579,10 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 966 823,95 2 159 579,10 

Záväzky 49 193,96 72 144,57 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 656,93 6 803,29 
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Dlhodobé záväzky 12 425,18 29 254,56 

Krátkodobé záväzky 28 111,85 36 086,72 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 1 360 717,43 1 340 268,89 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

Stav záväzkov k 31.12.2018 

Druh záväzku   k  31.12.2018 v EUR 

Druh záväzkov voči:  

- dodávateľom 4 721,15 

- zamestnancom 17 385,25 

- poisťovniam 10 255,23 

- daňovému úradu 2 388,00 

- štátnemu rozpočtu 6 803,29 

- bankám  

- štátnym fondom  

- ostatné záväzky 30 591,65 

 
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu Zmluvu o úvere. 
 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel Výška 
prijatého úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2018 

Splatnosť 
 

       

  
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 
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.  
 

7. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec  nemá zriadenú príspevkovú organizáciu  
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8. 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. 3/2012 o podmienkach poskytovania 
dotácií z prostriedkov obce Lovinobaňa, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel: 
 
 

 
Žiadateľ dotácie 

 
 
 

- 1 - 

 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

 
- 2 - 

 
Suma skutočne 

použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

 
Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 
 

- 4 - 

1.OZ Margarétka Lovinobaňa – BV na činnosť  500,00 500,00 0,00 

2.Filantrop, n.o. 210,00 210,00 0,00 
 

K 31.12.2018 boli vyúčtované poskytnuté dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 
3/2012 o dotáciách. 

9. Podnikateľská činnosť   
 
Obec Lovinobaňa nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
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 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola  11 650,00 11 650,00 0 
Základná škola – škd, šj 68 000,00  68 000,00 0 
Základná škola – cvč 5 000,00 5 000,00 0 
Základná škola – BT 1 470,00 1 470,00 0 
ŠJ pri ZŠ – KT kuchynský 
robot 

0,00 0,00 0 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

   0 
 
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 - 

ÚPSVR 
aktivačná činnosť, 
zamestnávanie UoP 

8 676,89 8 676,89 0 

IA MPSVR terénna sociálna práca  21 765,70 21 765,70 0 

IA MPSVR opatrovateľská služba 2 535,00 2 535,00 0 

ÚPSVR 
hmotná núdza ZŠ, MŠ 
strava, škol. pomôcky 

15 572,40 15 572,40 0 

MV SR matrika 3 243,18 3 243,18 0 

OÚ BB, odbor 
ŽP 

životné prostredie 198,53 198,53 0 

ÚPSVR osobitný príjemca 70 450,06 70 450,06 0 

MV SR REGOB 686,40 686,40 0 

ÚPSVR PND 284,00 284,00 0 

MV SR register adries 56,40  56,40  0 

OÚ BB, odbor 
školstva 

nenormatívne financovanie 
ZŠ 

13 063,00 12 851,82 211,18 

MV SR voľby 1 807,58 1 807,58 0 

OÚ BB, odbor 
školstva 

normatívne financovanie 
ZŠ 

503 720,00 493900,00 9 820,00 

Metodisko 
pedag. centrum 

škola otvorená všetkým 52 999,11 56 217,00 - 3 217,89 

OÚ BB, odbor 
školstva 

MŠ 3 752,00 3 752,00 0 

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
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Obec Lovinobaňa nemala v roku 2018 žiadny vzťah k rozpočtu inej obce.  
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec Lovinobaňa nemala v roku 2018 žiadny vzťah k rozpočtu VUC.  
 

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa 

k plneniu programového rozpočtu         
 
Príloha k Záverečného účtu. 
 

12. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 
 

 
Bežné  príjmy spolu 1 596 632,99 
z toho : bežné príjmy obce  1 538 629,05
             bežné príjmy RO 58 003,94
Bežné výdavky spolu 1 305 411,09
z toho : bežné výdavky  obce  596 562,89
             bežné výdavky  RO 708 848,20
Bežný rozpočet 291 221,90
Kapitálové  príjmy spolu 56 469,84
z toho : kapitálové  príjmy obce  56 469,84
             kapitálové  príjmy RO 0
Kapitálové  výdavky spolu 250 086,18
z toho : kapitálové  výdavky  obce  250 086,18
             kapitálové  výdavky  RO 0
Kapitálový rozpočet  -193 616,34
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 97 605,56
Vylúčenie z prebytku  12 596,87
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 85 008,69
Príjmy z finančných operácií 184 899,65
Výdavky z finančných operácií 0
Rozdiel finančných operácií 184 899,65
PRÍJMY SPOLU   1 838 002,48
VÝDAVKY SPOLU 1 555 497,27
Hospodárenie obce  282 505,21
Vylúčenie z prebytku 12 596,87
Upravené hospodárenie obce 269 908,34



                                                                      
 

15

Prebytok rozpočtu v sume 97 605,56 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  zo ŠR 
v sume 12 596,87 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 85 008,69 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 184 899,65 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 184 899,65 EUR  
         
     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 bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  10 031,18 EUR, a to na :  

- normatívne financovanie ZŠ    9 820,00 EUR 
- nenormatívne - dopravné           211,18 EUR  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

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 2 565,69. EUR,  

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 
vo výške  269 908,34 EUR.  
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 
účtu za rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške  269 908,34 EUR. 
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Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Lovinobani konaného dňa ....................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      K bodu: Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2018 
 
 
 
 
     Materiál obsahuje:   1. Návrh na uznesenie 
        2. Návrh na použitie prebytku 
                                                    hospodárenia z roku 2018 
 
 
 
 
           Predkladá: Ing. Marian Lenhard  
             starosta obce 
 
 
 Vypracovala: Brigita Segečová  
 
 
 
 
 
 
        Ing. Marian Lenhard 
 
 
 
 
 
 
 
 V Lovinobani, dňa  .................. 
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Návrh na uznesenie  
 

Obecného zastupiteľstva v Lovinobani dňa .........2019 
 
 
 
 
 

 K bodu:   Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2018 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 

v Lovinobani  
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 269 908,34 €, 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, na :  

 

- tvorba rezervného fondu  v sume 269 908,34 €   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


