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Záverečný účet Obce Súlovce 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 27.11.2018 uznesením číslo 43.252. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 21.05.2019 uznesením č. 4.43 

- druhá zmena schválená dňa 18.06.2019 uznesením č. 6.57 

- tretia zmena  schválená dňa 14.08.2019 uznesením č. 10.80 

- štvrtá zmena schválená dňa 10.09.2019 uznesením č. 12.89 

- piata zmena schválená dňa 25.11.2019 uznesením č. 14.109. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 236 024,00 467 803,00 

z toho :   

Bežné príjmy 236 024,00 266 653,00 

Kapitálové príjmy            0,00         6 000,00 

Finančné príjmy            0,00     195 150,00 

   

Výdavky celkom 236 024,00 467 803,00 

z toho :   

Bežné výdavky 218 864,00 252 951,00 

Kapitálové výdavky           0,00     199 724,00 

Finančné výdavky 17 160,00   15 128,00 

   

Rozpočet obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

266 653,00 254 462,00 95,43 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

201 902,00             194 120,31                96,15 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 158 461,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 154 067,13 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 97,23 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 43 441,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 053,18 EUR, 

čo je 92,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov rozpočtované 25 000,00 EUR skutočné 

príjmy boli v sume 22 068,50 EUR čo je 88,27% plnenie, dane zo stavieb rozpočtované 

7 044,00 skutočné príjmy boli v sume 6 670,57 EUR čo je 94,47 % plnenie. Za  komunálne 

odpady  z rozpočtovaných 10 065,00 EUR bol skutočný príjem 10 205,98 EUR čo je 

101,40%. Daň za psa z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem 577,03 EUR čo je 

96,17%. Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný 

príjem 0,00 EUR. Daň za dobývací priestor z rozpočtovaných 532,00 EUR bol skutočný 

príjem 531,10 EUR čo je 99,83%. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  2 893,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2012 

až 2018. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  1 264,88  

EUR na daň za psa  72,00 EUR a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

1 371,60 €. V roku 2019 bola zinkasovaná daň za dobývací priestor vo výške 531,10 EUR, 

rozpočet bol upravený na sumu 532,00 eur a plnenie bolo 99,83%. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

34 888,00                 32 194,19 92,28 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

 

a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 34 888,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32 194,19 

EUR čo je 92,28 % plnenie. Príjmy z prenajatých budov – nájom v Nájomnom bytovom dome 

Súlovce č. 231 z rozpočtovaných 25 610,00 € bol príjem 25 609,43 € čo je 99,99 % plnenie. 

Nájomníci platia nájom aj za január 2020. Nedoplatok za Nájomné v nájomnom bytovom 

dome za rok 2019 je vo výške 994,95 €.   Uvedený príjem - poplatky 4 943,85 predstavuje 

príjem za overovanie v sume 692,00 EUR za potvrdenie REGOP 30,00 EUR. Poplatky z 

prenájmu kultúrneho domu vo sume 689,50 EUR, príjem z prenájmu domu smútku v sume 

152,00 €, správne poplatky stavebné 1 100,00 €, za smetné nádoby v sume 385,92 EUR 
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poplatky za vyhlásenie v sume 177,00 EUR, za hrobové miesta v sume 200,00 EUR, za 

rybárske lístky v sume 100,00 EUR, výrub stromov v sume 40,00 EUR. Z faktúr za elektriku 

nájomníkov 1 377,43 EUR,  poplatky za MŠ v sume 676,00 EUR. Úroky z účtov vo výške 

0,00 €. Z náhrad poistného plnenia – strecha KD v sume 819,50 EUR. Príjmy z vratiek 

zdravotného poistenia 145,41 EUR. 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

29 863,00                 28 147,50 94,25 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. Krajský stavebný úrad Nitra 653,00 Spoločný stavebný úrad 

2. Krajský úrad ŽP Nitra 46,74 Starostlivosť o životné prostredie 

3. MV SR, Okresný úrad TO 27,60 Register adries 

4. Krajský školský úrad Nitra  452,00 Pre predškolákov 

5. Krajský úrad CDPK  Nitra 21,60 Doprava a miestne komunikácie 

6. Obvodný úrad Topoľčany 165,00 Register obyvateľov 

7. ÚPSVaR Topoľčany 3 699,18 Eur. soc. fond – spolufinancovanie ŠR 

8. ÚPSVaR topoľčany 20 961,09 Eur. soc. fond – spolufinancovanie EU 

9. MV SR, Okresný úrad TO 1 481,39 Voľby 

10. ÚPSVaR Topoľčany 520,80 Stravné predškoláci 

11. MV SR 119,10 SNP nafta 

  28 147,75  

 

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

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

6 000,00 6 000,00 100 % 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

Zo štátneho rozpočtu bola prijatá dotácia  na výmenu verejného osvetlenia a osvetlenia 

cintorína  vo výške  6 000,00 €.  

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

195 150,00 194 617,21 99,73 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.7.2019 uznesením č. 7.65     

úver na projekt „Prestavba multifunkčného a detského ihriska v obci Súlovce“  vo výške 
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147 801,51 EUR. Na „Kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce“ bol dňa 14.08.2019 

uznesením č. 11.85 schválený úver vo výške 40 000,00 EUR. Z rezervného fondu bolo 

použitých z plánovaných 7 348,00 EUR na rekonštrukciu, havarijný stav sociálnych zariadení 

v kultúrnom dome  použitých 5 315,70 EUR a na kapitálové výdavky 1 500,00 EUR 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

467 803,00 448 311,68 95,83 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

252 951,00 233 493,64 92,31 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 87 675,00 79 353,65 90,51 

Aktivačná 24 791,00 24 702,39 99,64 

Splácanie úrokov:  4 850,00 4 845,41 99,91 

z toho úrokov banke  1 120,00 1 116,29 99,67 

z toho  ŠFRB 3 730,00 3 729,12 99,98 

Správa a údržba ciest 1 230,00 466,16 37,90 

Nakladanie s odpadmi 11 449,00 11 092,75 96,89 

Nájomné byty  12 304,00 11 751,11 96,04 

Verejná zeleň 13 134,00 12 305,11 93,69 

Verejné osvetlenie 5 947,00 5 659,09 95,16 

Kultúra – kultúrny dom, knižnica 17 565,00 16 336,88 93,01 

Pohrebníctvo 5 063,00 4 809,24 94,99 

Predškolská výchova  51 477,00 45 866,45 89,10 

Opatrovateľská služba 12 865,00 12 818,17 99,64 

Tuzemské a bežné granty 4 601,00 3 487,23 73,20 

Spolu 252 951,00 233 493,64 92,31 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 87 352,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 82 807,33 

EUR, čo je 94,80 % čerpanie.  Príplatky zamestnancov  z rozpočtovaných 4 908,00 EUR bolo 

skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 900,87 EUR čo je 99,85 % čerpanie.  Odmeny 

z rozpočtovaných 13 432,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 153,05 

EUR čo je 90,48 % čerpanie.  Patria sem odmeny poslancov,  a pracovníkov na dohody 

o vykonaní práce.  

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 32 553,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 31 245,41 

EUR, čo je 95,98 % čerpanie.  
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c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 98 939,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 109 856 EUR, 

čo je 84,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 4 601,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 487,23 EUR 

čo predstavuje čerpanie  75,79 % ako bežný transfer na spoločný stavebný úrad, REGOP, ŽP, 

CD, register adries. 

Členské príspevky (ZMOS, TIR, Svornosť a MZT Krnča) z rozpočtovaných 325,00 EUR bolo 

skutočne čerpané 235,98 EUR čo predstavuje čerpanie 72,61 %. 

Bežné transfery na nemocenské dávky z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo čerpané 74,24 

EUR čo predstavuje 24,75 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných  4 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 845,41 EUR, 

čo predstavuje 99,91 % čerpanie. Z toho splácanie úrokov úver obce z rozpočtovaných 

1 120,00 EUR bolo skutočné čerpanie  1 116,29 EUR čo je 99,67 % čerpanie a splácanie 

úroku ŠFRB z rozpočtovaných 3 730,00 EUR bolo skutočne čerpané 3 729,12 EUR čo 

predstavuje 99,98 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

                199 724,00                   199 721,68 99,99 

 

v tom :  

         

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 6 000,00 6 000,00 100,00 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 

spolufinancovanie obec 

750,00 750,00 100,00 

Nákup – umývačka riadu 500,00 499,00 99,80 

Nákup DS – brána 1 000,00 1 000,00 100,00 

Nájomný bytový dom satelitný sys. 1 650,00             1 650,00 100,00 

Projektová dokumentácia Požiarna 

zbrojnica 

1 490,00 1 490,00 100,00 

Plot MŠ 532,00 531,17               99,84 

Nákup pozemku 40 000,00 40 000,00 100,00 

Rekonštrukcia multif.a detské ihrisko 147 802,00 147 801,51 99,99 

Spolu 199 724,00 199 721,68 99,99 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

15 128,00 15 096,36 99,79 
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Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 15128,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 15 096,36 EUR, čo predstavuje  99,79 % čerpanie.  

 

Splátky úveru z rozpočtovaných 2 664,00 EUR bolo skutočne čerpané 2 664,00 EUR,  čo 

predstavuje 100,00 % a splátka úveru na nákup pozemku z rozpočtovaných 1 668,00 EUR čo 

sú tri splátky vo výške 1 668,00 EUR je plnenie 100,00 % . 

 

Z rozpočtovaných 10 796,00 EUR na splátku úveru ŠFRB boli k 31.12.2019 čerpané finančné 

prostriedky v výške 10 764,36 EUR čo predstavuje  99,71 %.  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

  

Bežné  príjmy spolu 254 462,00  

z toho : bežné príjmy obce  254 462,00     

Bežné výdavky spolu 233 493,64 

z toho : bežné výdavky  obce  233 493,64 

Bežný rozpočet 20 968,36 

Kapitálové  príjmy spolu 6 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  6 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 199 721,68 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  199 721,68 

Kapitálový rozpočet  -193 721,68 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -172 753,32   

Vylúčenie z prebytku  -  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    

Príjmy z finančných operácií 194 617,21 

Výdavky z finančných operácií 15 096,36 

Rozdiel finančných operácií 179 520,85 
Hospodársky výsledok (prebytok+/schodok-),po vylúčení FO -

172 753,32 
Hospodársky výsledok (prebytok+/schodok-), vrátane FO                                            6 767,53 

  

 

Schodok rozpočtu v sume -172 753,32 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. sa upravuje o kladný zostatok finančných operácii – 

172 753,32 EUR vylúčením z prebytku.  

 

Na základe uvedených skutočností bol zistený výsledok hospodárenia vo výške 6 767,53 EUR, 

ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a 

sociálneho fondu 

 

 

 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 3 467,09 

Prírastok – z prebytku rozpočtu za rok 2017 1 764,98 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z minulých rokov - oprava 6 768,24 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : brána DS, 

umývačka v KD 

- uznesenie č.4.43 zo dňa 21.5.2018  

uznesenie č. 12.89 zo dňa 10.09.2019 

rekonštrukcia havarijného stavu WC v KD 

- uznesenie č. 14.107 zo dňa 25.11.2019  

oplotenie  MŠ 

1 500,00       

 

5 315,70 

 

531,15 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 4 653,46 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.201 20,54   

Prírastky - povinný prídel -       1 %                                           809,81              

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - poplatky                            

               - ostatné úbytky                                                806,85    

KZ k 31.12.2018 23,50 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Majetok spolu 1 416 329,86 1 987 437,30  

Neobežný majetok spolu 1 384 162,59 1 955 754,62 
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z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 281 041,25 1 852 205,08 

Dlhodobý finančný majetok 103 121,34 103 121,34 

Obežný majetok spolu 31 945,62 31 461,03 

z toho :   

Zásoby 30,72 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  0,00  0,00 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  6 222,72 4 810,95 

Finančné účty  25 692,18 26 650,08 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  221,65 221,65 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 416 329,86 1 557 799,38 

Vlastné imanie  262 407,93 274 016,74 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia           22 461,25          11 608,81 

Záväzky 426 409,69 597 982,38 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 373 813,07 363 051,67 

Krátkodobé záväzky 31 311,62 30 176,20 

Bankové úvery a výpomoci 19 785,00 203 254,51 

Časové rozlíšenie 727 512,24 685 800,26 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 8 365,23   

- zamestnancom 4 456,60   

- poisťovniam  2 973,02   

- daňovému úradu 741,85   

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 1 065,00   

- zábezpeka byty 12 574,50   

Záväzky spolu k 31.12.2019 30 176,20   

 

Počiatočný stav dlhu obce  k 1.1.2019 bol 19 785,00 EUR EUR. Konečný stav dlhu 

k 31.12.2019 činil 203 254,51,00 EUR.         

 

 

 

Stav úverov 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 municipálny 19 785,00 2 664,00 568,13 17 171,00    2026 

Prima banka kúpa pozemku 40 000,00 1 668,00 118,98 38 332,00 2025 

Prima banka ihrisko 147 801,51  429,18 147 801,51 2020 

 

Zostatky  úverov Obce Súlovce k 31.12.2019: 

Úver 050330 poskytnutý 2.6.2011,  zostatok  17 171,00 EUR, splatnosť 1.6.2026. Úver 

300619 poskytnutý 30.08.2019, zostatok 38 332,00 EUR, splatnosť 28.08.2025. Úver 300419 

poskytnutý 16.07.2019, zostatok 147 801,51 EUR, splatnosť 15.07.2020. 

 

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomného bytového domu. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti od prvej splátky 30 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné.  

 

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.  
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Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 

roku 2018:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12         218 700,04 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  0,00 EUR 

Spolu 218 700,04 EUR  

- z toho 60 % 131 220,02 EUR 

- z toho 25 % 54 645,01 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 

- zostatok istiny z bankových úverov  55 988,60 EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 363 028,17 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  ........... EUR 

- zostatok istiny .... ........... EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce  393 577,53 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB 373 792,53 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 19 785,00 EUR 

 

Podľa zákona č.583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov môže obec prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma 

dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho  rozpočtového roka. 

 

ukazovateľ k 31.12.2019 zákonný limit 

celková suma dlhu obce    19 785,00 EUR  

skutočné bežné príjmy za rok 2018 218 700,04 EUR  

% podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných 

príjmov roka 2017 

         10,68 % 60,00  % 

% podiel splátok na objeme bežných príjmov   roka 

2017 

         14,09 % 25,00  % 

Dlh obce na 1 obyvateľa        EUR 81,27 

 

Podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov  roka 2017  bol  vo výške 10,68 %, 

zákonom povolený limit vo výške 60 % nebol  prekročený.  

Podiel splátok na objeme bežných príjmov roka 2017 bol vo výške 14,09 %, zákonom 

povolený limit – 25,00 % nebol prekročený. 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

 
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

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 neposkytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Jednota dôchodcov  0,00 0,00  

    

 

10. Podnikateľská činnosť 

 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené a založené žiadne príspevkové ani rozpočtové organizácie. 

 

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 - 

Kraj. škol. úrad 

Nitra 

Pre predškolákov MŠ        452,00 452,00 0,00 

Kraj. stavebný 

úrad Nitra 

Spoločný stavebný úrad 653,00 653,00 0,00 

Krajský úrad ŽP  Starostlivosť o ŽP 46,74 46,74 0,00 
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Krajský  úrad 

CDPK Nitra 

Doprava a miestne 

komunikácie 

21,60 21,60 0,00 

MF SR SNP nafta 119,10 119,10 0,00 

ÚPSVaR TO Strava predškoláci 520,80 520,80 0,00 

OkÚ Topoľčany Register obyvateľov 165,00 165,00 0,00 

MV SR OÚ TO Register adries 27,60 27,60 0,00 

MF SR  Rekonš., modernizácia VO 6 000,00 6 000,00 0,00 

ÚPSVaR TO Šanca na zamestnanie 24 660,27 24 660,27 0,00 

MV SR, Okresný 

úrad TO 

voľby 1 481,39 1 481,39 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec uzatvorila 12.12.2016 zmluvu č. 0156-PRB/2016  o poskytnutí dotácie na obstaranie 

nájomných bytov vo výške 250 340,00 EUR s poskytovateľom – Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zmluva o úvere č. 400/270/2016 so Štátnym fondom 

rozvoja bývania vo výške 375 510,00 EUR zo dňa 8.12.2016. Účel poskytnutia úveru bol na 

obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

stavbu „Prestavba materskej školy súpisné č. 231 na nájomný bytový dom – Súlovce. Obec 

spláca úver ŠFRB a k 31.12.2019 je zostatok úveru 363 028,17 EUR. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

Obec zo svojho rozpočtu neposkytla  dotáciu žiadnej inej obci, ani iná obec neposkytla 

dotáciu obci Súlovce zo svojho  rozpočtu. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC obci neposkytol v roku 2019 žiadnu dotáciu.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce. 

 
V obci sa neuplatňujú princípy programového rozpočtovania.  

 

13. Záver 

 
Pri spracovaní záverečného účtu obce za rok 2019 sa postupovalo podľa príslušných 

ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom 

zriadení  a zákona o účtovníctve. Predložený návrh  obsahuje povinné  náležitosti predpísané 

príslušnými právnymi predpismi  a zákonom stanovenú štruktúru záverečného účtu obce.  
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Vypracovala:                                                                 Predkladá:  

 

Bc. Adriána Gabčová Geršiová                                                Ing. Gabriel Svorad 

 

 

V Súlovciach dňa 15.04.2020 

 

 Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce Súlovce  za rok 2019. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške         EUR. 

 

 

 

 

 


