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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č. 12/2018.
Rozpočet bol upravený tri krát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.02.2019 uznesením č. 16/2019
druhá zmena schválená dňa 06.06.2019 uznesením č. 22/2019
tretia zmena schválená dňa 14.11.2019 uznesením č. 45/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

511 000,00 EUR

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
531 500,00 EUR

460 000,00 EUR
1 000,00 EUR
50 000,00 EUR
511 000,00 EUR

460 000,00 EUR
1 000,00 EUR
70 500,00 EUR
531 500,00 EUR

394 300,00 EUR
93 700,00 EUR
23 000,00 EUR
-27 000,00 EUR

423 540,00 EUR
84 960,00 EUR
23 000,00 EUR
-47 500,00 EUR

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie
obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
531 500,00 Eur

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

559 392,47 Eur

105,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 531 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
559 392,47 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
460 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

488 804,60 EUR

106,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 460 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
488 804,60 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
426 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

433 255,58 EUR

101,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 330 999,58 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,54 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 88 482,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,42 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 77 211,58 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 11 171,21 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 100,08 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 88 482,87 EUR za nedoplatky z minulých rokov 2 568,69
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje kumulatívne pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
19 088,65 EUR.
Daň za psa 533,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 345,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 895,13 EUR

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
20 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

21 526,38 EUR

107,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 526,38 EUR, čo
je 107,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 396,94 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 963,60 EUR, príjem z
prenajatých budov-bytovky v sume 19 099,44 EUR a príjem za požičanie riadu – KD v sume
66,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 157,69 EUR, čo je
219,92 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17 363,01 EUR

289,39

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
17 363,01 EUR, čo predstavuje 289,39 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.
d) prijaté dary, granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 501,94
EUR, čo predstavuje 210,04 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MDVRR SR Bratislava

Suma v EUR
1 520,18 EUR

MDVRR SR Bratislava
ÚPSVaR Nové Zámky

50,28 EUR
291,42 EUR

OÚ Nitra

108,81 EUR

OÚ Nové Zámky

411,72 EUR

OÚ Nitra

2 146,00 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky

66,40 EUR

OÚ Nové Zámky

1 393,81 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky

3 286,80 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky
TQL s.r.o., Obid

626,52 EUR
500,00 EUR

Účel
poriadok

Stavebný
– bežné
výdavky
Doprava – bežné výdavky
Osobitný príjemca – rod.
prídavky
Životné prostredie – bežné
výdavky
Hlásenie
pobytu
občanov,
register adries – bežné výdavky
Materská
škola
–
bežné
výdavky
Materská škola – pod.vých.k
pln.škols.pov. – HN – bežné
výdavky
Voľby do NR SR – bežné
výdavky
Školská jedáleň – výchova
k stravovacím návykom – HN
Dobrovoľnícka práca
Dar na usporiadanie Dňa obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00 EUR

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
70 500,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

70 587,87 EUR

100,13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 70 500,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 70 587,87 EUR, čo predstavuje 100,13 % plnenie.
Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
v sume 70 431,87 EUR a prijatú zábezpeku v sume 156,00 EUR.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
531 500,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

469 259,71 EUR

88,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 531 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 469 259,71 EUR, čo predstavuje 88 29 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
423 540,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

405 090,71 EUR

95,65

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 423 540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 405 090,71 EUR, čo predstavuje 95,65 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 169 850,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
164 028,42 EUR, čo je 96,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
odstupné bývalého starostu, miestnej knižnice, miestneho cintorína, pracovníkov materskej školy
a školskej jedálni a opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 68 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
62 366,57 EUR, čo je 91,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 134 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
129 866,64 EUR, čo je 96,27 % 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 45 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
44 945,12 EUR, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3 883,96 EUR, čo predstavuje 77,68 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
84 960,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

45 700,69

53,79

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 84 960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 45 700,69 EUR, čo predstavuje 53,79 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup merača rýchlosti a záhradného traktora
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 924,00 čo
predstavuje 98,74 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia – oddychová zóna
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 280,00 EUR, čo
predstavuje 56 % čerpanie.
c) Realizácia nových stavieb – Detské ihrisko
Z rozpočtovaných 51 460,00 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 13 377,00 EUR, čo
predstavuje 26 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ
Z rozpočtovaných 27 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 26 119,69
EUR, čo predstavuje 96,74 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
23 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

18 468,31

80,30

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 18 468,31 EUR, čo predstavuje 80,30 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 468,31 EUR, t.j.
1. Úver – Prima Banka a.s. – budova OcÚ v sume 10 603,44
2. Úver – ŠFRB – výstavba bytovky v sume 7 864,87
čo predstavuje 80,30 % čerpanie.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 382 030,00 EUR zo ŠFRB na kúpu obecných
nájomných bytov – Bytový dom 3x4 b.j. typ PROFIS 2015, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 04.01.2017 uznesením č. 3/2017.

Na základe opatrení min. financií SR ktorými sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia je
rozpočet obce aj v roku 2019 členený podľa zdrojov financovania /krytia/. V roku 2019 boli
nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
Druh

Zdroj

Príjmy
1
111
41
71
72g
72f
*1
2
43
*2
3
46
71
72f
*3
Spolu
Výdaje
1
111
41
72f
*1
2
41
71
*2
3
41
*3
Spolu

Názov

1-bežný rozpočet
Zo štátneho rozpočtu
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Iné zdroje
Od FO alebo PO podľa osobitného
predpisu
Z úhrad stravy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Vlastné zdroje - zdroje z predaja
majetku
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
Vlastné zdroje – iné zdroje vyššie
neuvedené
Iné zdroje
Z úhrad stravy
3-finančné operácie

1-bežný rozpočet
Zo štátneho rozpočtu
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Z úhrad stravy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Iné zdroje
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
Bankové úvery bez štátnej záruky
3-finančné operácie

Schválený

5 000,00

Upravený

5 000,00

Čerpanie

Pln %

9 901,94

198

450 200,00

450 200,00 474 661,94
600,00

105

500,00
4 300,00
460 000,00

500,00
545,00
4 300,00
3 095,72
460 000,00 488 804,60

109
72
106

1 000,00
1 000,00

1000,00
1000,00

50 000,00
0,00

70 500,00
0,00

50 000,00
511 000,00

4 050,00
387 350,00
2 900,00
394 300,00

93 700,00
0,00
93 700,00
23 000,00
23 000,00
511 000,00

0,00
0,00

0
0

70 431,87
66,00
90,00
70 500,00 70 587,87
531 500,00 559 392,47

100

4 050,00

100
105

8 543,58

211

416 590,00 393 645,44
2 900,00
2 901,69
423 540,00 405 090,71

94
100
96

57 960,00
27 000,00
84 960,00

19 581,00
26 119,69
45 700,69

34
97
54

23 000,00 18 468,31
23 000,00 18 468,31
531 500,00 469 259,71

80
80
88

Podrobné údaje o plnení rozpočtu obce Obid podľa rozpočtovej klasifikácie je
obsiahnuté vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu obce č, FIN 1-04 – príloha č. 3 tejto správy.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku+
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Minimálna tvorba zákonného rezervného fondu 10%
Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
CELKOVÝ PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Upravené hospodárenie obce

488 804,60
405 090,71
83 713,89
0,00
45 700,69
-45 700,69
38 013,20
+1 553,49
39 566,69
3 956,67
35 610,02
70 587,87
18 468,31
52 119,56
-156,00
51 963,56
559 392,47
469 259,71
90 132,76
87 573,58

Prebytok rozpočtu v sume 38 013,20 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 z.n.p.
Prebytok rozpočtu 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 sa upravuje – zvyšuje o:
a) vratka Old Boys v sume -178,95 Eur
b) nevyčerpaná dotácia – obedy zadarmo-ŠJ v sume -838,80 Eur
c) Fond opráv za rok 2018 – tvorba – bytovky v sume +2 571,24 Eur
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 39 566,92 Eur sa znižuje o 10 %
povinnú tvorbu RF 3 956,07 Eur. Takto upravený prebytok hospodárskeho výsledku za rok
2019 je 35 610,02 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 52 119,56 EUR, navrhujeme použiť v nasledujúcom roku
na financovanie kapitálových výdavkov.

Zostatok finančných operácií podľa § 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 sa upravuje – znižuje o:
d) prijatá zábezpeka v sume -66,00 Eur
e) prijatá zábezpeka od rodičov – obedy ŠJ v sume -90,00 Eur
Upravený zostatok finančných operácií v sume 51 963,56 Eur obec môže počas obdobia
pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu
bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje
financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu
Obec môže vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste,
pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
1 312,80
0,00

Úbytky
KZ k 31.12.2019

0,00
1 312,80

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 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel – OcU – 1 %
- povinný prídel – MŠ a ŠJ – 1 %
- vyrovnanie SF – OcU – 2018
- vyrovnanie SF – MŠ a ŠJ – 2018

Suma v EUR
1 672,92
1 224,00
360,00
305,66
83,52

Úbytky - závodné stravovanie – OcU a ŠJ
- ochranné šošovky – OcU
- ostatné úbytky – vianočné posedenie

583,77
800,00
481,10
59,

KZ k 31.12.2019

1 781,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
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 1.1.2019 v EUR
1 693 333,55
1 531 075,22

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 697 674,93
1 530 203,95

13 068,18
1 291 863,34
226 143,70
161 278,12

13 068,18
1 290 992,07
226 143,70
166 346,96

0,00
0,00
12 543,69
31 848,66
115 013,18
1 872,59
0,00
980,21

5,35
0,00
2 749,08
29 688,88
131 831,06
2 072,59
0,00
1 124,02

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 693 333,55
950 641,27

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 697 674,93
997 677,68

223 468,27
0,00
727 173,00
540 626,24

223 468,27
0,00
774 209,41
403 240,02

0,00
213,24
390 121,02
138 764,14
11 527,84
202 066,04

0,00
0,00
381 957,28
20 358,34
924,40
296 757,23

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

Súvaha
V súvahe sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov
za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obsahové vymedzenie
položiek súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené
účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu.
Podrobné údaje obsiahnuté vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 tvoria prílohu tejto
správy č. 1.
Výkaz ziskov a strát
Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za hlavnú a podnikateľskú
činnosť obce. Účtovný výsledok hospodárenia v obci vzniká ako rozdiel výnosov obce
a zodpovedajúcich nákladov obce. Výsledok hospodárenia obce Obid za účtovné obdobie roku
2019 po zdanení v hlavnej činnosti je 13 752,40 Eur a v podnikateľskej činnosti 0.
Podrobné údaje obsiahnuté vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 tvoria prílohu
tejto správy č. 2.
Poznámky
Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Účtovná jednotka je povinná informovať
v poznámkach zmenu účtovných zásad a účtovných metód. rezerv a opravných položiek.
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Poznámky sú vypracované v textovej
a tabuľkovej časti.
Podrobné údaje obsiahnuté v Poznámkach tvoria prílohu tejto správy č. 4.

Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2019 /vybrané ukazovatele/:
K 31. 12. 2019 obec Obid vykazuje nasledovné zostatky finančných prostriedkov v €:
Stav a
rozbor
účtov k
31.12.2019
Bankové účty
SK12 5600 0000 0038 5922 8001
SK47 5200 0000 0000 0771 0419
SK97 5200 0000 0000 0927 1413
SK73 5200 0000 0000 0836 8096
SK58 5200 0000 0000 1160 9233
SK02 5200 0000 0000 1736 5348
Účty v bankách spolu:

Účet
221 003
221 004
221 005
221 007
221 010
221 011

Pokladne
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Pokladne spolu:

211/1
211/2

KOM 385922 EUR 0701 02

461 001

8052561404/3000
Úverové zaťaženie obce spolu:

479 001

Názov účtu
EUR
Prima banka – bežný účet
OTP – bežný účet
OTP – Potravinový účet
OTP – Sociálny fond
OTP – Rezervný fond
OTP – bežný účet- Bytový dom

82 035,88
24 946,35
1 553,66
1 781,23
1 312,80
15 786,00
127 415,92

1 971,44
1 620,50
3 591,94
Prima banka a.s. – úver –
Stavba obecného úradu
Nesplatený úver zo ŠFRB –
Bytový dom

-

924,40

364 381,24
365 305,64

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám – Prima banka Slovensko
a.s.
- Štátnemu fondu rozvoja bývania
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

184,68
10 852,35
6 962,94
0,00
0,00
924,40
364 381,24
0,00
417 629,60

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2017 súhlasilo s predložením žiadosti o
poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe uvedeného uznesenia,
starosta obce uzatvoril dňa 06.06.2017 zmluvu o úvere č. 400/62/2017 so Štátnym fondom
rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov kúpou Bytového domu 3x4 b.j. typ PROFIS
2015 v obci Obid na ul. Hlbokej. Výška úveru je 382 030,00 EUR, lehota splatnosti 40 rokov
a úroková sadzba 1 % p.a. /fiškálny úrok = 360 dní/. Zabezpečenie úveru je záložným právom
k nehnuteľnosti. Obec úver vyčerpala. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2019 je 364 381,24
EUR. Suma ročných splátok úveru je 7 864,87 EUR + úroky z úveru 3 727,01 EUR, spolu
11 591,88 EUR. Suma zaplateného nájomného v roku 2018 je: 19 099,44 EUR.
Obec Obid v roku 2017 netvorila Fond prevádzky, údržby a opráv nakoľko sa stal
vlastníkom bytových domov od 15.12.2017. Obec v roku 2018 za mesiace 1-4 netvorila fond
prevádzky podľa zákona § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. Správu bytových domov od 1.
mája 2018 na základe príkaznej zmluvy 10/2018 zo dňa 11.04.2018 vykoná Enerbyt s.r.o.
Štúrovo. Za mesiace 5-12 tvorbu fondu prevádzky a opráv vykonal Enerbyt s.r.o. Štúrovo,
tvorba fondu je vo výške 2 571,24 EUR, čerpanie fondu v roku 2018 je nulový.

Peňažné prostriedky tvorby FO za roky 2018-2020 sú na bankovom účte -fond opráv
objektov a vchodov, objekt 971 Hlboká 28 u Enerbyt s.r.o. Štúrovo.
Enerbyt s. r.o. k 1.1.2019 účtovným dokladom č. 190109 zaúčtoval tvorbu FO za
obdobie máj-december 2018 vo výške 2 938,50 €, ako aj za celý rok 2019. V roku 2019
zo zaplateného nájomného vykonali zrážku tvorbu FO, a takto znížené nájomné platby
posielali na obec.
Novelou zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zmenil spôsob tvorby a
použitia prostriedkov určených na financovanie prevádzky, údržby a opráv bytových
budov s nájomnými bytmi, ktorých obstaranie bolo podporené na základe tohto zákona.
Rozlišujú sa dva spôsoby tvorby a použitia prostriedkov určených na financovanie
prevádzky, údržby a opráv v závislosti od toho, akým spôsobom sú nájomné byty
zapísané na príslušnom liste vlastníctva.

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

Prima banka
Slovensko a.s.

Stavba
Obecného
úradu

149 402,00

10 603,44

156,95

924,40

r. 2020

ŠFRB

Kúpa
Bytového
domu

382 030,00

7 864,87

3 727,01

364 381,24

r. 2057

531 432,00

18 468,31

3 883,96

365 305,64

Spolu v EUR

Do celkového dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov, poskytnutých zo ŠFRB na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene
ročného nájomného za obecné nájomné byty, záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ, a to najviac v
sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi
obcou a riadiacim orgánom pre príslušný programový dokument podľa zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Obid nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 a 5/2015 o poskytnutí finančných
prostriedkov z vlastných príjmov obce Obid na podporu kultúry, športu, všeobecne prospešných
a verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Old Boys Obid – bežné výdavky
Obidský citarový súbor – bežné výdavky
Klub dôchodcov Obid – bežné výdavky
Slovenský zväz záhradkárov Obid – bežné
výdavky
Rímskokatolícka cirkev farnosť Obid
ZMRŠ MŠ Obid – bežné výdavky
Zmiešaný spevácky zbor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 500,00 EUR
1 800,00 EUR
2 000,00 EUR
1 490,00 EUR

1 321,05 EUR
1 800,00 EUR
2 000,00 EUR
1 490,00 EUR

178,95
0,00
0,00
0,00

15 000,00 EUR
750,00 EUR
1 700,00 EUR

15000,00 EUR
750,00 EUR
1 700,00 EUR

0,00
0,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2009
a 5/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Obid na podporu
kultúry, športu, všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov, podnikania
a zamestnanosti.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Obid v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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 a príspevkovým
organizáciám:
Obec Obid nemá vytvorenú príspevkovú a rozpočtovú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MDVRR SR
Bratislava
MDVRR SR
Bratislava
ÚPSVaR
Nové Zámky
OÚ
Nitra
OÚ
Nové Zámky

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Stavebný poriadok – bežné
výdavky
Doprava – bežné výdavky

1 520,18 EUR

1 520,18 EUR

0,00 EUR

50,28 EUR

50,28 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

291,42 EUR

108,81 EUR

0,00 EUR

411,72 EUR

0,00 EUR

2 146,00 EUR

0,00 EUR

66,40 EUR

0,00 EUR

1 393,81 EUR

0,00 EUR

2 448,00 EUR

838,80 EUR

Osobitný príjemca – rod.
291,42 EUR
prídavky
Životné prostredie – bežné
108,81 EUR
výdavky
Hlásenie pobytu občanov,
411,72 EUR
register adries – bežné
výdavky
OÚ
Materská škola – bežné
2 146,00 EUR
Nitra
výdavky
ÚPSVaR
Materská škola –
66,40 EUR
Nové Zámky pod.vých.k pln.škols.pov. –
HN – bežné výdavky
OÚ
Voľby do NR SR – bežné
1 393,81 EUR
Nové Zámky výdavky
ÚPSVaR
Školská jedáleň – výchova
3 286,80 EUR
Nové Zámky k stravovacím návykom –
HN
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Obide uznesením číslo 78/2015 schválilo zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok celkového hospodárenia obce za rok 2019
vo výške 90 132,76 Eur. ( celkový neupravený prebytok )
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 10 % povinný prídel do rezervného fondu vo výške 3 956,67
Eur.
3. Schvaľuje previesť zostatok prebytok rozpočtového hospodárenia obce po povinnej tvorbe RF
do RF vo výške 35 610,02 Eur.
4. Schvaľuje zostatok finančných operácií po úpravách 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 súvislosti s vládnymi opatreniami počas pandémie
COVID-19, v sume 51 963,56 Eur použiť na financovanie bežných a kapitálových výdavkov
v roku 2020 a 2021.

Obec

Obid, Obecný úrad Obid

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a § 16 ods. 9 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predkladáme na verejnú diskusiu občanom
obce Záverečný účet obce Obid za rok 2019.
Prílohy záverečného účtu sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Obide.

A 369/1990 sz. törvény és a 583/2004 sz. törvény értelmében a lakosság elé
terjesztjük Ebed község 2019. évi zárszámadását nyilvános megvitatásra.
A zárszámadás mellékleteibe a helyi községi hivatalban nyerhetnek betekintést.

Ing. Monika Vajda
starostka obce

Obid, 08. júna 2020

