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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2017 uznesením č. 63/2017
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.06.2018 uznesením č. 18/2018
- druhá zmena schválená dňa 17.12.2018 uznesením č. 56/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

1 537 414,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 684 005,77

1 184 414,00
0,00
310 000,00
43 000,00
1 408 427,00

1 255 893,57
58 006,21
314 279,76
55 826,23
1505 582,83

438 225,00
405 500,00
0,00
564 702,00
128 987,00

488 209,78
394 740,93
0,00
622 632,12
178 422,94

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 684 005,77

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 686 112,44

100,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 684 005,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 686 112,44 EUR, čo predstavuje 100,12 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 255 893,57

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 266 949,37

100,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 255 893,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 266 949,37 EUR, čo predstavuje 100,88 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
684 509,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

703 658,92

102,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 540 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 549 802,23 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,82 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 99 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 106 776,65 EUR,
čo predstavuje plnenie na 107,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 91 684,42
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 14 570,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
521,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 106 562,12 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 214,53 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 351,18 EUR.
Daň za psa 1 244,29 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 602,07 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 40 523,81 EUR
Daň z úhrad za dobývací priestor 3 709,87 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
64 590,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

68 092,80

105,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 041,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 546,34 EUR, čo
je 104,20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 680,28
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11 866,06 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 896,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 965,00 EUR, čo je
127,44 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5 349,07

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 337,15

99,78

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 349,07 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 337,15 EUR, čo predstavuje 99,78 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, úrok z vkladov,
príjmy z výťažkov lotérií, príjmy z náhrad poistného plnenia,
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 501 445,50 EUR bol skutočný príjem vo výške
489 860,50 EUR, čo predstavuje 95,82 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Malacky
Krajský úrad pre CK a PK
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský úrad ŽP Bratislava
Krajský školský úrad
Okresný úrad Malacky
Okresný úrad Malacky
BSK
BSK
CRH Rohožník
CRH Rohožník
Nadácia ZSE
Nadácia Volkswagen

Suma v EUR
3 000,00
526,86
512,16
4 761,15
67,05
1 722,72
464 415,00
136,72
3 087,00
2 019,92
35,60
1 000,00
1 000,00
2 000,00
4 000,00
680,00
896,32

Účel
Dotácia pre hasičov
Voľby
Úsek hlásenia obyvateľstva
Dotácia – aktivačná činnosť
Pozemné komunikácie
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Starostlivosť o ŽP
Výchova a vzdelávanie MŠ
Matrika
Register adries
Dotácia na „Krumpolový deň“
Dotácia –výsadba stromov, osadenie mobiliára
Dotácia – „Festival 4 sudy“
Finančný dar – „Krumpolový deň“
Dotácia na „Zachovajme tradície“
Dotácia pre MŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
58 006,21

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

58 006,21

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 58 006,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 58 006,21 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 483,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 483,11 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 54 523,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 54 523,10 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
BSK
Úrad vlády SR
CRH Rohožník
Slovenský futbalový zväz

Suma v EUR
11 000,00
12 696,00
21 000,00
9 827,10

Účel
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výstavba detského ihriska
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia šatní a soc. zariadení - TJ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
314 279,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

301 380,29

95,90

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 314 279,76 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 301 380,29 EUR, čo predstavuje 95,90 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2017 zo dňa 11.12.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 310 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 277 490,83 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky – dopravné ZŠ Sološnica – 23 889,46 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
55 352,63

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

59 302,97

107,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 55 352,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
59 302,97 EUR, čo predstavuje 107,14 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
59 588,82 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
473,60

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

473,60

0,00

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 473,60 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 505 582,83

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 463 186,01

97,18

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 505 582,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 463 186,01 EUR, čo predstavuje 97,18 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
488 209,78

Skutočnosť k 31.12.2018

455 188,34

% čerpania

93,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 488 209,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 455 188,34 EUR, čo predstavuje 93,24 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 158 257,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
153 907,00 EUR, čo je 97,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 61 236,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
59 211,60 EUR, čo je 96,69 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 255 829,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
229 330,95 EUR, čo je 89,64 % 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 výdavkov 12 886,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
12 738,79 EUR, čo predstavuje 98,85 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
394 740,93

Skutočnosť k 31.12.2018
381 841,46

% čerpania
96,73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 394 740,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 381 841,46 EUR, čo predstavuje 96,73 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie ČOV
Z rozpočtovaných 178 170,30 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 178 170,30
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Realizácia cesty „Cigánska ulica“ a splašková kanalizácia „Cigánska ulica“
Z rozpočtovaných 111 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 98 960,53
EUR, čo predstavuje 88,75 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 61 961,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 61 961,80
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
622 632,12

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

626 156,21

100,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 622 632,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 626 156,21 EUR, čo predstavuje 100,56 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
626 156,21 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 326 252,34
1 266 949,37
59 302,97

1 081 344,55
455 188,34
626 156,21

244 907,79
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Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

58 006,21
58 006,21
0,00

381 841,46
381 841,46
0,00

-323 835,25
-78 927,46
816,25
-79 743,71
301 853,89
0,00

301 853,89
1 686 112,44
1 463 186,01
222 926,43
816,25
222 110,18

Schodok rozpočtu v sume 78 927,46 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
a podľa osobitných predpisov v sume 816,25 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
79 743,71 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, zvyšuje schodok :
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 426,25 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky za nájomné zaplatené vopred v sume 390,00 Eur
a)

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 301 853,89 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 301 853,89 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 222 110,18 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.63/2017 zo dňa 11.12.2017 –
rozšírenie ČOV, Cesta a splašková kanalizácia
„Cigánska ulica“
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
711 437,19
143 758,39
365,00
277 490,83

578 069,75

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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel - 0,5 %
Úbytky - regeneráciu PS, dopravu
- školenia ROH
- jubileum 50 rokov – 2x
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1 574,21
1 316,63
658,31
1 560,00
60,00
80,00
1 829,15

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
4 602 678,39
3 380 551,01

KZ k 31.12.2018 v EUR
4 785 182,44
3 643 174,06

5 161,44
2 824 601,52
550 788,05
1 220 220,32

3 871,08
3 088 514,93
550 788,05
1 140 082,16

0,00
336 214,06
0,00
1 942,00
882 064,26
0,00
0,00
1 907,06

0,00
331 334,52
0,00
4 943,76
803 803,88
0,00
0,00
1 926,22
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
4 602 678,39
3 829 037,37

KZ k 31.12.2018 v EUR
4 785 182,44
4 032 519,50

0,00
0,00
3 829 037,37
55 407,93

0,00
0,00
4 032 519,50
27 253,17

1 770,00
22 750,50
1 774,21
29 113,22
0,00
718 233,09

1 425,00
0,00
1 829,15
23 999,02
0,00
725 409,77

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- prijaté preddavky
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

5 029,85
10 447,81
300,00
6 771,54
1 432,75
0,00
0,00
0,00
17,07
23 999,02

z toho po lehote
splatnosti

5 029,85
10 447,81
300,00
6 771,54
1 432,75
0,00
0,00
0,00
17,07
23 999,02

Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere.

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 v roku 2018 neposkytla žiadne dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola Sološnica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

155 978,23

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

155 932,26

45,97

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola Sološnica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

483 854,46

466 699,86

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

17 154,60

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Dobrovoľná
požiarna ochrana
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
ÚPSVaR
Malacky
Krajský úrad pre
CK a PK
Krajský stavebný
úrad

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Dotácia pre hasičov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 000,00

0,00

-5-

Voľby

526,86

526,86

0,00

Úsek hlásenia obyvateľstva

512,16

512,16

0,00

Dotácia – aktivačná činnosť

4 761,15

4 761,15

0,00

67,05

0,00

1 722,72

0,00

Pozemné komunikácie

67,05

Spoločný stavebný úrad

1 722,72
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Krajský školský
úrad
Krajský úrad ŽP
Bratislava
Krajský školský
úrad
Okresný
úrad
Malacky
Okresný
úrad
Malacky

Školstvo

483 854,46

Starostlivosť o ŽP

136,72

466 699,86

17 154,60

136,72

0,00

Výchova a vzdelávanie MŠ

3 087,00

3 087,00

0,00

Matrika

2 019,92

2 019,92

0,00

35,60

0,00

Register adries

35,60

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá žiadne finančné vzťahy voči rozpočtom iných obcí

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Bratislavský samospr. kraj
Bratislavský samospr. kraj
Bratislavský samospr. kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00
1 000,00
11 000,00

1 000,00
1 000,00
11 000,00

0,00
0,00
0,00

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec schválila zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry uznesením č.
63/2017 zo dňa 11.12.2017.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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 222 110,18 EUR.
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