
Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2019 

 

1 
 

 

OBEC Šalgočka 
 

 
 

                                         

Návrh záverečného účtu obce Šalgočka 
a rozpočtové hospodárenie 

za rok 2019 

 
Predkladá : Helena Mesárošová 

Spracoval: Ľubica Blašková 

V Šalgočke,  13. 05. 2020 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  14. 05. 2020 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa  14. 05. 2020 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Šalgočke  dňa ........, uznesením č. ............... 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa      ................................................ 

 



Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2019 

 

2 
 

 

OBSAH: 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2019 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov -  rezervného a sociálneho fondu 

6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

10. Podnikateľská činnosť 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) rozpočtom iných obcí 

d) rozpočtom VÚC 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 

13. Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 



Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2019 

 

3 
 

 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 

Rozpočet obce na rok 2019 

Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 

Obec na rok 2019 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 prebytkový . Bežný   rozpočet   

bol   zostavený   ako  schodkový,  kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2018 uznesením č.5/1/2018. 

Zmeny rozpočtu podľa čísla rozpočtového opatrenia, dátumu schválenia - obecným zastupiteľstvom  

a starostkou obce, sú nasledovné:  

Rozpočtové opatrenia – rok 2019 

 
 
 
 

          

schválené obecným zastupiteľstvom (ďalej len OZ), 
schválené starostom obce (ďalej len S) 

P.č. Dátum 
OZ 
S 

 Uznesenie 
 
 

  
 

  1. 27.06.2019 OZ  32/3/2019     

  2. 24.10.2019 OZ  41/4/2019     

  3. 24.02.2020 OZ  64/6/2020     

  4.         

  5.         

  6.         

  7.         

  8.         

  9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         
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Rozpočet po zmenách k 31.12.2019 v EUR 
                                         

 Schválený 

rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

Plnenie 

rozpočtu  

Príjmy celkom 188 112,50 228 556,95 225 521,58 

z toho :    

Bežné príjmy 121 657,88  162 102,34 159 066,97 

Kapitálové príjmy 66 454,62    66 454,61         66 454,61 

Finančné príjmy          0,00             0,00             0,00 

Výdavky celkom 182 404,92   228 556,95 228 556,95 

z toho :    

Bežné výdavky 135 000,00 145 169,89 145 169,89 

Kapitálové výdavky          33 000,00   70 651,95   70 651,95 

Finančné výdavky    14 404,92    12 735,11   12 735,11 

Rozpočet obce 5 707,58             0,00    -3 035,37   

 
 

PRÍJMY 
 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR 

Plnenie rozpočtu – PRÍJMY za OBEC   
Bežné príjmy         
Kapitálové príjmy       
Skutočné plnenie bežných a kapitálových príjmov  
Finančné operácie príjmové  
  
Celkom rozpočtované príjmy:       

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

162 102,34 € 159 066,97 € 98,12 % 
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

119 049,43 € 118561,78 € 99,59 % 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 100 164,01 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  100 164,01 EUR, čo predstavuje plnenie 
na  100 %.  
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 15 465,94 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15 029,17 €, čo je 
97,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 881,08 €, dane zo stavieb boli 
v sume 3 863,15 € a dane z bytov boli v sume 284,94 €.  
Daň za psa 
Rozpočtovaných bolo  571,00 €, skutočný príjem k 31.12.2019 bol 520,12 €, t.j. 91,09 %. 
Daň za jadrové zariadenia 
Schválený rozpočet bol na sumu 2848,48 €, skutočný rozpočet bol v sume 2848,48 €, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

12 766,42 € 12 481,58 €                          97,77 % 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Schválený rozpočet predstavoval sumu 7 701,16 €, skutočný príjem sumu 7 309,66 €, čiže 
94,92 % plnenie. 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1 380,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 380,00 €, čo je    
100 % plnenie. Ide o podiel zo zisku zo spoločnosti KOMPLEX v sume 800,00€, príjem 
z prenajatých priestorov v sume 580,00 €. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných   3685,26 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 791,92 €, čo 
predstavuje 97 %  plnenie. Správne poplatky predstavujú  1030,03 €, poplatky za služby 
1967,25 €.   
 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

30 143,40 € 28 179,18 € 93,48 % 

Ostatné príjmy 
Rozpočtovaných bolo   €, skutočný príjem k 31.2.2019 bol 31 584,28 €, čo predstavuje 29 
429,28 % plnenie v nasledovnom členení:  príjmy z dobropisov vo výške 55,08 €, príjmy 
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z vratiek z poisťovní  255,02 €, príjmy z refundácie na AČ cez UPSVaR  9856,26 €, 
refundácia odmeny skladníka CO 179,34 €, voľby 1 840,73 €, VÚC bežný transfer 2  155,00 
€, prijaté granty a transfery v sume 14 147,80 €. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Ministerstvo financií SR 8 000,00 Bežné výdavky na nákup stoličiek  
a stolov do KD 

2. Okresný úrad Galanta 1 109,37 
731,36 

Voľby  I. a II. 2019 
Voľby EP 2019 

3. Okresný úrad Trnava 43,00 Starostlivosť o životné prostredie 
2019 

4. Okresný úrad Galanta  21,20 
151,80 

Register adries 
Hlásenie pobytu REGOB   2019 

5. Úrad práce  sociálnych vecí 
a rodiny Galanta 

9 856,31 Refundácia z UPSVaR  

6. Ministerstvo doprava a  
výstavby SR 

600,76 
19,87 

Prenes. výkon – na úsek stav. 
poriadku 
Prenes. Výkon – na úsek dopravy  

7. Slovenská agentúra životného 
prostredie 

5 000,00 Program obnovy dediny 

8. VÚC Trnava 1 055,00 
600,00 
500,00 

Deti  a seniori naša priorita 
Športové hry v rámci DDO 
Jeseň plná farieb v obci 

9. Ministerstvo vnútra  SR 179,34 Prenesený výkon CO 

SPOLU 27 868,01  

 

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

4) Kapitálové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

66 454,61 € 66 454,61 € 100 % 
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Granty a transfery 
V roku 2019 obec prijala od Pôdohospodárskej platovej agentúry  nenávratný finančný 
príspevok.  
 

5) Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

00,00 00,00 € 00,00 % 

 
V roku 2019 obec neprijala  žiadne finančné operácie. 

 

VÝDAVKY 

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR   
                                                                 
Plnenie rozpočtu – VÝDAVKY – za OBEC     
Bežné výdavky                                          
Mimorozpočtové výdavky  (podnikateľská činnosť)                               
Kapitálové výdavky                             
Skutočné plnenie bežných a kapitálových výdavkov                     
Finančné operácie výdavkové 
                                                                  
Celkom rozpočtované výdavky a mimorozpočtové výdavky:                

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

228 556,95 € 228 556,95 € 100 % 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

145 169,89 € 145 169,89 €                   100   % 

 
v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 85 831,25 85 831,25 100 % 

Voľby 1 697,40 1697,40 100 % 
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Civilná obrana 1 064,73 1064,73 100 % 

Miestne komunikácie 3 920,09 3 920,09 100 % 

Nakladanie s odpadmi 7439,93 7439,93 100 % 

Verejná zeleň 13 448,45 13448,45 100 % 

Verejné osvetlenie 4 071,20 4 071,20 100 % 

Rekreačné a športové služby - TJ 7 870,60 7 870,60 100 % 

Kultúrne služby – KD 14 933,34 14 933,34 100 % 

Miestny rozhlas - MR 58,80 58,80 100 % 

Spoločenské služby – DS 869,04 869,04 100 % 

Kultúra – obecné akcie 2 990,48 2 990,48 100 % 

Základné vzdelanie ZŠ 1.-4.ročník 381,56 381,56 100 % 

Základné vzdelanie ZŠ 5.-9. ročník 500,00 500,00 100 % 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej 
núdzi a občanom 

73,02 73,02 100 % 

Sociálne zabezpečenie 20,00 20,00 100 % 

Spolu 145 169,89 145 169,89 100% 

 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 37 980,10 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 37 980,10 €, čo je   
100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, prostriedky na odmeny 
členov volebných komisií, odmeny na dohody pri voľbách a príslušná daň zo všetkých týchto 
mzdových prostriedkov. Pracovníci aktivačnej činnosti boli zaradení na pracovné zmluvy. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  5 665,76 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  5 665,76 €, čo je 
100 % čerpanie. Táto suma predstavuje poistné zo miezd zamestnancov a volebnej komisie 
pri voľbách. 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 78 779,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  78 779,20 €, čo je  
100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu (TJ, VO, KD, 
DS,  MR), ako sú cestovné náhrady, energie (elektrina, voda), poštové služby, 
telekomunikácie, internet, benzín, stravovanie,  školenia , poplatky a ostatné služby a služby, 
licencie. 
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Bežné transfery 
Z rozpočtovaných  6 984,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.201 v sume  6 984,02 €, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

70 651,95 € 70 651,95    € 100 % 

 
Výdavky miestnej komunikácie 
Ide o  rekonštrukciu cesty pri obecnom úrade, vybudovanie parkoviska pred obedným úradom 
a realizácia chodníka od kostola po koniec obce popri hlavnej ceste.  

3) Výdavkové finančné operácie  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

12 735,11 € 12 735,11 € 100 % 

 
Z rozpočtovaných  12 735,11 €  bolo  k 31.12.2019 splateného úveru v sume 12 735,11 €, čo 
predstavuje plnenie rozpočtu 100 %. Finančné výdavky boli čerpané na splatenie úveru 
v Prima banke a OTP banke.  
 

Výsledok  hospodárenia za rok 2019 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov 
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok 
alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 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 prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy 
a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový 
rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľa v eurách: 

Skutočnosť 
 

Príjmy Výdavky Výsledok hospodárenia 

Bežný rozpočet 159 066,97  145 169,89 13 897,08 € 
Kapitálový rozpočet   66 454,61    70 651,95 -4 197,34 € 
Spolu 225 521,58 215 821,84   9 699,74 € 

 

Hospodárenie obce 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 za rok 2019 skončilo s prebytkom v sume 9 699,74 €. 
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Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak 
možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo 
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z 
rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu, tieto  nevyčerpané prostriedky sa na 
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.  
Obec v rok 2019 nevylučuje finančné prostriedky. 

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu obce sú 
finančné 
operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa 
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel vo finančných operáciách medzi 
príjmami a výdavkami za rok 2019 činí -12 735,11 €.  

Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia v eurách: 

Skutočnosť 
 

Príjmy Výdavky Hospodárenie obce 

Bežný rozpočet 159 066,97 145 169,89 13 897,08 € 
Kapitálový rozpočte   66 454,61   70 651,95 -4 197,34 € 
Spolu BR+KR 225 521,58 215 821,84 9 699,74 € 
Finančné operácie            0,00    12 735,11 -12 735,11 € 
Spolu BR + KR + FO 225 521,58 228 556,95 -3 035,37 € 

 

Riešenie hospodárenia obcí:  

Hospodárenie obce zistené podľa ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov za r.2019 predstavuje schodok rozpočtu v sume 3 035,37 €. 

Zostatok fin. zdrojov k 31.12.2019 na bankových účtoch a pokladniciach obce predstavuje 
sumu:  4 425,18 € 
 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 
samostatnom analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo.    

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019                         667,63 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0,00 
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               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu : 

- preklenutie obdobia na krytie bežných výdavkov   

- preklenutie obdobia na krytie bežných výdavkov 

- vyrovnanie skutočnej výšky rezervného fondu 

- použitie na výdavky havarijného charakteru 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

KZ k 31.12.2019                         667,63 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákonník práce. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 828,98 

Prírastky - povinný prídel – 1,25 %                    479,54 

Úbytky - závodné stravovanie                     0,00   

               - regeneráciu PS, dopravu                0,00 

               - dopravné                            0,00 

               - ostatné úbytky                                                40,00 

KZ k 31.12.2019 1 268,52 € 

 Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p..  Tvorbu sociálneho 
fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Použitie sociálneho fondu je v súlade 
s vnútorným predpisom na použitie sociálneho fondu. 

 

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 v EUR 

A K T Í V A 

Názov   ZS  k  01. 01. 2019 KS k  31. 12. 2019 

Majetok spolu 399 049,07 438 599,43 
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Neobežný majetok spolu 382 436,28 429 626,56 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 1200,00 

Dlhodobý hmotný majetok 296 464,28 342 454,56 

Dlhodobý finančný majetok 85972,00 85972,00 

Obežný majetok spolu 13 679,68 6 445,10 

z toho :   

Zásoby 125,28 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4479,39 1656,07 

Finančné účty  9 075,01 4 789,03 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2933,11 2527,77 

Vybrané aktíva spolu 438 599,43 399 049,07 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  01. 01. 2019 KZ  k  31. 12. 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 399 049,07 438 599,43 

Vlastné imanie  288 947,50 288 947,50 
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z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  280 998,97 288 947,50 

Záväzky 66 413,14 71 071,80 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 828,98 1268,52 

Krátkodobé záväzky 12 320,24 29 213,28 

Bankové úvery a výpomoci 52 763,92 40 090,00 

Časové rozlíšenie 51 636,96 78 580,13 

Vybrané pasíva spolu 438 599,43 399 049,07 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

Obec k 31.12.2019 evidovala tieto záväzky voči: 

Zamestnancom 

Účet Názov Hodnota v € 

331 000 Mzdy 12/2019 3 222,26 

 
 

Zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni, daňovému úradu 
 

Účet Názov Hodnota v € 

336 100 Odvody zo mzdy 12/2019 1 929,93 
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Bankám 
 

Účet Názov Hodnota v € 

221 000 Banky 40 090,00 

Termínovaný úver s Prima-Banka, aktuálna úroková sadzba 1,6% s termínom splatnosti do 
21.10.2019 
Kontokorektný úver z OPT banky, s termínom splatnosti  21. 06. 2023 
 
Dodávateľom 

Účet Názov Hodnota v € 

321 000  Dodávatelia - neuhradené faktúry 23 710,65 

Hospodárenie príspevkových organizácií. 

Obec nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií. 

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.1/2012 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 
 
 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 
 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

 
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 

) 
 
 
 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 4 751,07 EUR 4 751,07 EUR 0,00 

Mesto Sereď 181,56 30,26 151,30 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 
č.1/2012 o dotáciách. 
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Podnikateľská činnosť   
 
Obec nemá založenú žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 

Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) rozpočtom iných obcí 
d) 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 žiadne právnické ani rozpočtové organizácie 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  

 
 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť :   

- bežné výdavky 
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 

 
- 5 - 

Okresný 
úrad GA 

Hlásenie pobytu občanov 151,80 € 151,80 € 0,00 € 

Okresný 
úrad GA 

Register adries 21,20 € 21,20€ 0,00 € 

Okresný 
úrad TT 

Správa životného prostredia 43,00€ 43,00 € 0,00 € 

Ministerstvo 
dopravy BA 

Správa miestnych komunikácií 19,87 € 19,87 € 0,00 € 

Ministerstvo 
dopravy BA 

Správa stavebného poriadku 600,76 € 600,76 € 0,00 € 

Ministerstvo 
financií SR  

Nákup stoličiek 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € 
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BA 

Slovenská 
agentúra 
životného 
prostredia 

Program obnovy dediny 5000,00 € 5000,00 € 0,00 € 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec Šalgočka v roku 2019 neuzavrela žiadnu zmluvu o poskytnutí ani prijatí finančných 
prostriedkov so žiadnou inou obcou. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC 
 
 
 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 

prostriedkov  
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  
 

 - 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Trnava 2 155,00 2 155,00 0,00 

Obec Šalgočka v roku 2019 získala účelové dotácie  z VÚC Trnava v sume  2 155,00 €.  
Suma bola použitá na realizáciu projektov:  Deti a seniori naša priorita, Športové hry v rámci 
družobného dňa obcí Zemianske Sady  - Šalgočka - Pusté Sady,  Jeseň plná farieb v obci. 
 

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         

Obec Šalgočka v roku 2019 netvorila programový rozpočet. 

 

 

 

 

 

Vypracovala:      Ľubica Blašková    Predkladá:   Helena Mesárošová 

                   účtovníčka obce                    starostka obce 

 

 

V Šalgočke dňa 13. 5. 2020 
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Návrh uznesenia 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k  Návrhu záverečného účtu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 

 

 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14. 05. 2020 

 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa .........uznesením č. ..../ .../2020 

 

 

 

 

                                                                                         Helena Mesárošová 
                                                                                               starostka obce 
         
              
 
 
 

 

 

 


