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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 kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 60/2018
Rozpočet bol zmenený šesťkrát rozpočtovým opatrením:
- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/1 dňa 31.01.2019 uznesením
č. 5/2019
- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/2 dňa 28.03.2019 uznesením
č. 13/2019
- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/3 dňa 06.06.2019 uznesením
č. 23/2019
- štvrtá zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/4 dňa 18.07.2019 uznesením
č. 34/2019
- piata zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/5 dňa 15.08.2019 uznesením
č. 37/2019
- šiesta zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/6 dňa 26.09.2019 uznesením
č. 47/2019
- siedma zmena schválená obecným zastupiteľstvom RO/7 dňa 12.12.2019 uznesením
Č. 59/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky obce
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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Schválený
rozpočet
2019
719236,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene 2019
1023672,00

716236,00
0
0
3000,00

910261,00
21410,00
50733,00
41268,00

719236,00

1023672,00

300808,00
11000,00
22350,00
385078,00
0

367680,00
97742,00
22350,00
535900,00
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
1023672,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

1050474,07

102,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1023672,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1050474,07 EUR, čo predstavuje 102,62 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
910261,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

937063,17

102,94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 910261,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
937063,17 EUR, čo predstavuje 102,94 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
508124,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
528982,74

% plnenia

104,11

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 455396,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 455603,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,05 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26682,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42847,32 EUR, čo
je 160,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov rozpočet 16500,00 plnenie v sume 21166,88 EUR,
čo je 128,28 % dane zo stavieb rozpočet 10150,00 EUR plnenie v sume 21648,36 EUR, čo je
213,28 % plnenie a dane z bytov rozpočet 32,00 EUR plnenie v sume 32,08 EUR, čo je 100,25
% plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1406,29
EUR.
Daň za psa rozpočet 1120,00 EUR a plnenie 1150,00 EUR
Daň za ubytovanie rozpočet 3404,00 EUR a plnenie 6761,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 220,00 EUR a plnenie 342,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 21302,00 EUR plnenie
22278,80 čo je 104,59 % EUR, nedoplatky vo výške 7231,31 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
50420,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
56288,79

% plnenia

111,64

Príjmy z vlastníctva majetku obce
Z rozpočtovaných 36920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39915,33 EUR, čo
je 108,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov rozpočet
470,00 EUR plnenie v sume 1486,46 EUR , príjem z prenajatých budov , priestorov, objektov,
strojov a náradia rozpočet 36450,00 EUR, plnenie v sume 38428,87 EUR, sú to príjmy
z nájomných bytov vo výške 37471,63,00 EUR, nájomné za stroje , prístroje a náradie 957,24
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10635,64 EUR čo
je 101,29 % plnenie.
Administratívne poplatky - správne poplatky rozpočet 2000,00 EUR, plnenie vo výške
2454,00,00 EUR.
Príjem z nepriemyselného a náhodného predaja , tovaru, služieb rozpočet 8500,00 EUR, plnenie
vo výške 8181,64 EUR a sú to príjmy:
- príjem za vyhlasovanie v rozhlase
522,00 EUR
- príjem za cintorínske poplatky za miesto
436,96 EUR
- príjem za použitie domu smútku
110,00 EUR
- príjem za kopírovacie služby
47,60 EUR
- príjem za predaj smetných nádob
460,80 EUR
- príjem za predaj vriec na TKO
550,00 EUR
- príjem za predaj publikácie
6,00 EUR
- príjem za predaj nálepiek na nádoby
558,00 EUR
- príjem za odber vody - bytovka
1532,18 EUR
- príjem za elektrinu - bytovka
225,36 EUR
- príjem za elektrina čistička odpadový vôd – bytovka
3494,94 EUR
- príjem za účet
70,80 EUR
- príjem za multifunkčné ihrisko
50,00 EUR
- príjem za benzín za kosenie,
117,00 EUR
Z vkladov
Úroky rozpočet 3000,00 EUR, plnenie vo výške 5737,82 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
6790,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
6864,41

% plnenia

101,10

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6790,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6864,41 EUR.
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Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy:
- z dobropisov
- z odvod z hazardných a iných hier

6653,56 EUR
210,85 EUR

Prijaté granty a transfery
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
344927,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
344923,23

% plnenia

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 344927,00 EUR bol k 31.12.2019 skutočný príjem vo
výške 344923,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce a soc. vecí Nitra
Úrad práce a soc. vecí Nitra
Úrad práce a soc. vecí Nitra
Úrad práce a soc. vecí Nitra
Ministerstvo život. prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Nitriansky samosprávny kraj
Environmentálny fond
Environmentálny fond
Spolu

Suma
v EUR

Účel

263148,00
700,00
2752,00
2250,00
3500,00
351,00
28000,00
3119,00
11088,00
10351,20
99,60
347,20
8663,20
108,90
420,05
1684,76
164,40
2894,08
5000,00
285,84
344927,23

Normatívne fin. prostriedky základná škola
Škola v prírode – nenormatívne – ZŠ
Vzdelávacie poukazy – nenormatívne- ZŠ
Lyžiarsky výcvik – nenormatívne- ZŠ
Sociálne znevýhod. prostredie -nenormatívne ZŠ
Učebnice – ZŠ – nenormatívne ZŠ
Havárie- elektroinštalácia budovy – nenormatívne
Materská škola – výchova a vzdelávanie
Asistent učiteľa – nenormatívne ZŠ
Stravovacie návyky pre deti v hmotnej núdzi
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
Osobitný príjem – hmotná núdza
Verejnoprospešné služby- aktivačná činnosť §54,50
Ochrana životného prostredia
Register adries
Voľby
Odmena skladníka civilnej obrany
Šport, kultúra, cestovný ruch
Program obnovy dediny
Prieskum územia

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
21410,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

21409,95

99,99
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Obec k 31.12.2019 obdržala kapitálové príjmy
pozemkov vo výške 1909,95 EUR

vo výške 21409,95 EUR . Z toho nákup

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 19500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19500,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
spolu

Účel

Suma
v EUR

13500,00 Vybudovanie sídla Poľ.združ.Čakajovce
6000,00 Kamerový systém v obci Čakajovce
19500,00

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
50733,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

50733,30

100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií 50733,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
50733,30 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2019 boli prijaté finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 49932,41 EUR,
ktoré boli použité na kapitálové výdavky
- Dobudovanie chodníkov v obci vo výške 37742,41 EUR
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ – učebne vo výške 12190,00 EUR
- Finančné prostriedky z prechádzajúceho roku 2018 vo výške 800,89 EUR - sú vo výdavkoch
základnej školy
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
1. Bežné príjmy
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
41268,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
41267,65

% plnenia

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 41268,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške
41267,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho
Základná škola s materskou školou
11321,63 EUR
Ministerstvo školstva SR
29946,02 EU
- Projekt č. l Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkov žiakov zo ŠVVP a zo
SZP v Základnej škole Čakajovce
- Projekt č. 2 Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov zo ŠVVP a zo SZP v Základnej škole
Čakajovce
2.Kapitálové príjmy
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
0,00
0,00
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou neobdržala kapitálové
príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
1023672,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
882028,80

% čerpania

86,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1023672,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 882028,80 EUR, čo predstavuje 86,16 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce

Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

367680,,00

300744,54

81,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 367680,00 EUR bolo
k 31.12.2018v sume 300744,54 EUR, čo predstavuje 81,79 % čerpanie.
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skutočne

čerpané

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej
správy
Všeobecné ver. služby voľby
Transakcie verej. dlhu –
úver – ŠFRB
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná
oblasť - VPP

01.1.1.

Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
178796,00

01.6.0.

Cestná doprava - MK
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie
s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obci
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové
služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľ.
služby
Spoločenské služby –
Kynologický klub
Poľovnícke združenie
Zariadenie soc. služby staroba
Soc. pomoc občanom
v hmotnej núdzi
Spolu

Skutočnosť
K 31.12.2019

%
plnenia

155100,79

86,75

1685,00

1684,76

99,99

01.7.0.

4961,00

4960,88

100,00

02.2.0.
03.2.0.
04.1.2.

219,00
1100,00
20892,00

196,30
959,60
19527,94

89,63
87,24
93,47

04.5.1.
05.1.0.
05.2.0.

10850,00
47307,00
6720,00

4041,12
45453,35
5364,44

37,25
96,08
79,83

06.1.0.
06.2.0.
06.3.0.
06.4.0.
08.1.0.

2390,00
43126,00
600,00
12300,00
8200,00

1852,54
31198,51
600,00
8116,27
7302,50

77,51
72,34
100,00
65,99
89,05

08.2.0.
08.3.0.

18452,00
820,00

10461,14
243,36

56,69
29,68

08.4.0.

3200,00

1653,60

51,67

10.2.0.

1260,00

95,04

7,54

10.7.0.

4802,00

1932,40

40,24

367680,00

300744,54

81,79

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 97326,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 91449,09 EUR,
čo je 93,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce,
hlavného kontrolóra, pracovníkov verejnoprospešných prác s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35506,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 33666,97 EUR,
čo je 94,82 % čerpanie.

9

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 220609,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 162005,99 EUR,
čo je 73,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú, energie - elektrická energia, zemný
plyn a voda, poštové a telefonické poplatky, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy,
benzín, servis a poistné osobného automobilu, rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky,
údržba budovy, školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, poistné majetku, prídel do
sociálneho fondu, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9278,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8661,61 EUR, čo
predstavuje 93,36 % čerpanie. Ide o výdavky Spoločnému stavebnému úradu Nitrianske
Hrnčiarovce, Občianskemu združeniu Mikroregión Radošinka, Ponitrianskemu združeniu obcí
pre separovaný zber, ZMOS-u bratislavskému, ZMOS-u nitrianskemu, Športovému klubu
Čakajovce, Poľovníckemu združeniu Čakajovce, Kynologickému klubu Čakajovce, osobitný
príjem – hmotná núdza občanov.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4961,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4960,88 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
97742,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

67051,70

68,60

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 97742,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 67051,70 EUR, čo predstavuje 68,60 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Správa obci
Cestná dopravy
Nakladanie s odpad. vodami
Rozvoj obcí
Základná škola s materskou
školou
spolu

Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
3666,00
12846,00
13544,00
55496,00
12190,00
97742,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenie

2578,19
2846,42
13485,10
35951,99
12190,00

70,33
22,16
99,57
64,78
100,00

67051,70

68,60

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Správa obci
Z rozpočtovaných 3666,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2578,19 EUR,
čo predstavuje 70,33 % čerpanie :
- nákup pozemku vo výške 2578,19 EUR, financované z vlastných príjmov obce,
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b)Nakladanie s odpadovými vodami
Z rozpočtovaných 13544,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 vyčerpané v sume
13485,10 EUR:
- Prípravná a projektová dokumentácia na budovanie kanalizácie v obci vo výške 13485,10
EUR, financované z vlastných príjmov obce
c)Rozvoj obce, cestná doprava
Z rozpočtovaných 68342,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 38798,41 EUR:
- dobudovanie chodníkov obci vo výške 37742,41 EUR financované z rezervného fondu obce :
- chodník na cintoríne – od hlavnej brány po studňu
- pokračovanie chodníka na šurianskej ceste č. s. 411 na novovytvorené ulice
- parkovisko – predajné miesto s predajným stánkom pred kultúrnym domom
- panteon dejateľov
- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizácia domu smútku vo
výške 1056,00 EUR, financované z vlastných príjmov obce
b)Školstvo
Z rozpočtovaných 12190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 12190,00
EUR financované z rezervného fondu :
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v budove základnej školy - učebne
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
22350,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
22350,04

% čerpania

100,00

Z rozpočtovaných 22350,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22350,04 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Základná škola s materskou
školou :
a) Bežné výdavky
Rozpočet po
poslednej zmene
k 31.12.2019
535900,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
491882,52

% čerpania

91,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 535900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 491882,52 EUR, čo predstavuje 91,79 % čerpanie.
Do roku 2020 sa presúva nevyčerpaná dotácia vo výške 28000,00 EUR, ktorá bola určená na
havarijný stav rozvodu elektriny v budove základnej školy.
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Z dôvodu chýbajúcich normatívnych finančných. prostriedkov na chod základnej školy, obec
dofinancovala zo svojich prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku 30524,16 EUR .

Funkčná klasifikácia

09.1.2.1. primár.vzdeláv.zákl.škola
09.2.1.1. nižšie sek.vzd. zákl.škola
09.5.0. školský klub
09.1.1.1. predpri..vzdel. s bež.st.MŠ
09.6.0.1.vedľ.služ. školská jedáleň
09.6.0.2.vedľ.služ.školská jedáleň
09.6.0.3.vedľ.služ. školská jedáleň
spolu

Rozpočet po
poslednej
zmene
k 31.12.2019
146191,00
227430,00
17070,00
106586,00
24214,00
8050,00
6359,00
535900,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

132190,10
197572,70
17069,69
106584,29
24124,89
8010,44
6330,41
491882,52

b)Kapitálové výdavky
Rozpočet po
Skutočnosť
% čerpania
poslednej zmene
k 31.12.2018
k 31.12.2018
0,00
0,00
0,00
Základná škola s materskou školou nečerpala kapitálové výdavky.
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%
plnenia

91,05
86,87
100,00
99,99
99,63
99,51
99,55
91,79

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019 v EUR
978330,82

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

937063,17
41267,65

Bežné výdavky spolu

792627,06

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

300744,54
491882,52

Bežný rozpočet

185703,76
21409,95

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

21409,95
0

Kapitálové výdavky spolu

67051,7

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

67051,7
0

Kapitálový rozpočet

-45641,75

Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

140062,01

Vylúčenie z prebytku

-66386,43

Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

73675,58
50733,3
22350,04

Rozdiel finančných operácií

28383,26
1050474,07
882028,8
168445,27
66386,43
102058,84

Príjmy spolu
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Výsledok hospodárenia sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do výsledku.
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 z. n.
p. bol v rozpočtovom roku 2019 v sume
140062,01 EUR
- vylučuje sa nevyčerpaná dotácia
- 66386,43 EUR
upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
73675,58 EUR
Prebytok finančných operácií v sume
28383,26 EUR
Hospodárenie obce
168445,27 EUR
Vylúčenie z prebytku
- 66386,43 EUR
Upravené hospodárenie obce
102058,84 EUR
Prebytok rozpočtu navrhujeme použiť:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %
102058,84 EUR .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
102058,84 EUR.
Výsledok hospodárenia:
Výkaz ziskov a strát
Účtovná trieda 5 - náklady
453749,73 EUR
Účtovná trieda 6 - výnosy
573669,92 EUR
Výsledok hospodárenia akruálneho účtovníctva roku 2019
74858,35 EUR
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ako rozdiel výnosov triedy 6 a nákladov triedy 5
Prebytok je vo výške : 74858,35 EUR.
Návrh na použitie: prevod na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu,
fondu opráv a údržby, sociálneho fondu,

a)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
Úbytky :
-nákup pozemku 0 €
-dobudovanie chodníkov 37742,41 €
-učebne v budove základnej školy 12190,00 €
KZ k 31.12.2019
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Suma v EUR
1 005 356,84
132 615,66
49 932,41

1 088 040,09

b)Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.
z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky Úbytky – použitie fondu: pravidelná údržba
čističky, revízia kotlov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
19042,01
4200,11
2642,79
20599,33

c)Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
388,32
897,58

1285,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 31.12.2019

KS k 31.12.2019

Majetok spolu

3882472,75

3961363,65

Neobežný majetok spolu

2668202,93

2636945,37

Dlhodobý hmotný majetok

2461927,08

2430669,52

Dlhodobý finančný majetok

206275,85

206275,85

Obežný majetok spolu

1210450,60

1319358,39

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

11707,03

10779,31

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

20872,87

Finančné účty

1177870,70

10391,21
1298187,87

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

3819,22

5059,89

PASÍVA
Názov

ZS k 31.12.2019

KS k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

3882472,75

3961363,65

Vlastné imanie

2563873,20

2638731,55

2563873,20

2638731,55

567619,81

600723,15

Rezervy

1500,00

1800,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

800,89

66226,43

517751,80

497578,82

47567,12

35117,90

750979,74

721908,95

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00
- voči štátnym fondom (ŠFRB,) 478611,94
- voči dodávateľom
1702,09
- voči zamestnancom
6074,77
- voči poisťovniam
3715,91
- voči daňovému úradu
1062,30
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
obecnej bytovky na nájomné byty. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038, splátky istiny
sú mesačné a splátky úrokov mesačné.

Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

ŠFRB Nájomné byty

687213,70

Výšk
a
úrok
u

Zabezpečenie
úveru

Záložná zmluva

Zostatok
k 31.12.2019

Splatnosť

478611,94

2038

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov
z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 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.

a)

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

Zostatok istiny k 31.12.2018

17

819870,07
805223,01
14647,06
819870,07
478611,94
478611,94
478611,94
478611,94
478611,94

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

819870,07

0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo MŠ SR
- dotácie z MF SR ....
- okrem preneseného výkonu štátnej správy
- dotácia ÚPSVaR
- dotácia VÚC
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 821006
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

819870,07
805223,01
14647,06
819870,07
252754,44
800,89
4478,51
18768,22
2850,00

540218,01
540218,01
0

22350,04
4960,88

27310,92

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

27310,92

540218,01

5,05 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

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. 5/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

-2-

-3-

-4-

Obecný futbalový klub Čakajovce
4500,00 EUR
4500,00 EUR
0
Poľovnícke združenie Čakajovce
1000,00 EUR
1000,00 EUR
0
Klub slovenských turistov
100,00 EUR
100,00 EUR
0
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2005
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s materskou
školou Čakajovce
Základná škola
Materská škola
Školský klub
Školská jedáleň
spolu

30524,16
103465,29
17069,69
32629,34
183688,48

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

30524,16
103464,69
17069,69
32469,34
183528,48

Rozdiel

0,00
0,00
0,00
160,00
160,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola
Materská škola
Školská výdajňa
spolu

313149,85
3119,00
5996,40
322265,25
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

285149,85
3119,00
5996,40
294265,25

Rozdiel
28000,00
0,00
0,00
28000,00

-prostriedky od Ministerstva školstva SR
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých Suma
skutočne Rozdiel
finančných
použitých
Čerpanie v r.2020
prostriedkov
finančných
prostriedkov
29946,02
14088,79
15857,23

Ministerstvo

Rozvoj úspešnosti vzdelávania

školstva SR

žiakov zo sociálne

15171,62

9701,36

5470,26

14774,40

4387,43

10386,97

znevýhodneného prostredia
Ministerstvo

Zlepšenie vzdelávacích výsledkov

školstva SR

žiakov zo SZP

b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Ministerstvo

Školstvo – základná škola

vnútra SR

Bežné výdavky

Ministerstvo

Školstvo – materská škola

vnútra SR

Bežné výdavky

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

311789,00

283789,00

3119,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

28000,00

0,00
3119,00

ÚPSV a R Nitra

Hmot. núdza-strava,uč.pomôcky

10450,80

7581,60

2869,20

8663,20

8663,20

0,00

347,20

347,20

0,00

108,90

108,90

0,00

Bežné výdavky
ÚPSV a R Nitra

Verejno-prospešné služby
Bežné výdavky

ÚPSV a R Nitra

Hmotná núdza – osobitný príjem
Bežné výdavky

Ministerstvo

Životné prostredie – ochrana

životné prostredia

Bežné výdavky
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SR
Ministerstvo

Register obyvateľstva, adries

vnútra SR

Bežné výdavky

Ministerstvo

Rozvoj obci

vnútra SR

kapitálové výdavky

Ministerstvo

Správa obci

financií SR

kapitálové výdavky

Ministerstvo

Voľby

vnútra SR

Bežné výdavky

Ministerstvo

Krízové riadenie odmena

vnútra SR

skladníka, bežné výdavky

420,05

420,05

0,00

6000,00

0

6000,00

13500,00

0

13500,00

1684,76

1684,76

0,00

164,40

164,40

0,00

Spolu bežné a kapitálové výdavky 356247,31

305878,11

50369,20

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

c)Finančné usporiadanie voči štátny fondom
Poskytovateľ

-1-

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

Environmentálny

Rozvoj obce – Program obnovy

fond

dediny

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

-5-

5000,00

5000,00

0,00

285,84

285,84

0,00

5285,84

5285,84

0,00

Bežné výdavky
Environmentálny

Rozvoj obce – prieskum územia

fond

Bežné výdavky
Spolu bežné výdavky

d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Nitra kultúra
šport
cestovný ruch
Spolu bežné výdavky

794,08
1100,00
1000,00
2894,08
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

794,08
1100,00
1000,00
2894,08

Rozdiel
0,00
0,00
0,00
0,00

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 102058,84 EUR.
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