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V Selciach 15.05.2019

SPRÁVA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2018
1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018
Rozpočet obce Selce na rok 2018 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie určenej Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42. V zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet
vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Obecné zastupiteľstvo v Selci schválilo rozpočet Obce Selce ako vyrovnaný.
Upravený rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Ukazovateľ

v€
Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

Bežné príjmy

52553,00

55199,68

Bežné výdavky

52553,00

55199,68

0,00

0,00
104523,81

Bežný rozpočet (P-V)
Kapitálové príjmy

0,00

Kapitálové výdavky

0,00

106423,81

0,00

-1900,00

Príjmy finančných operácií

5000,00

109423,81

Výdavky finančných operácií

5000,00

107523,81

0,00

+1900,00

Príjmy celkom

57553,00

269147,30

Výdavky celkom

57553,00

269147,30

0

0

Kapitálový rozpočet (P-V)

Finančné operácie (P-V)

Rozdiel celkom (P-V)

2. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
2.1 Plnenie bežných príjmov
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových príjmov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových príjmov v %

55199,68 €
52909,88 €
95,85 %

Štruktúra bežných príjmov podľa zdrojov financovania
Zdroj financovania
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
Vlastné príjmy obce

Skutočnosť
503,50€
52406,38€

SPOLU:

52909,88 €

Podiel v %
0,95%
99,05%
100,00%

Štruktúra bežných príjmov podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie (EK)
Hlavná kategória EK
100 – Daňové príjmy
200 – Nedaňové príjmy
300 – Granty a transfery
SPOLU:

Upravený rozpočet
53522,38 €
1173,80 €
503,50 €

Skutočnosť
50312,57 €
2093,81 €
503,50 €

55199,68 €

52909,88 €

Podiel v %
95,09%
3,96%
0,95%
100,00 %

Štruktúra daňových príjmov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie (EK)
Podpoložka EK
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Podiel v %

Daň za komunálny odpad

21842,38 €
30000,00 €
930,00 €
70,00 €
680,00 €

23820,79 €
25140,49 €
515,08 €
81,37 €
754,84 €

47,35%
49,97%
1,02%
0,16%
1,50%

SPOLU:

53522,38 €

50312,57 €

100,00 %

Štruktúra nedaňových príjmov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie (EK)
Podpoložka EK
Prenájom pozemkov ,stavieb
Administratívne poplatky
Pokuty, penále,...
Poplatky za predaj služieb
Poplatky za stravné
Úroky
Príjmy z dobropisov
iné
SPOLU:

Upravený rozpočet
332,00 €
60,00 €
0,00 €
300,00 €
470,00 €
0,00 €
0,00 €
11,80 €

Skutočnosť
735,36 €
144,00 €
0,00 €
498,25 €
696,60 €
0,00 €
7,80 €
11,80 €

1173,80 €

2093,81 €

Podiel v %
35,12%
6,88%
0%
23,80%
33,27%
0,00%
0,37%
0,56%
100,00 %

Prehľad prijatých transferov zo ŠR a rozpočtu VÚC
Poskytovateľ
MV SR – register pobytu obyvateľov
MV SR – register adries
MV SR – voľby do orgánov samosprávy obcí
SPOLU:

Skutočnosť
36,96 €
18,00 €
448,54 €
503,50 €

Podiel v %
7,34 %
3,58 %
89,08 %
100,00%

2.2 Plnenie kapitálových príjmov
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových príjmov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových príjmov v %
Položka EK
PPA - NFP 072BB130092

MF SR č. 257

SPOLU:

104 523,81 €
104 523,81 €
100,00 %
Skutočnosť
99523,81 €

Podiel v %
95,22%

5000,00 €

4,78%

104523,81 €

100,00 %

2.3 Plnenie príjmových finančných operácií
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových príjmov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových príjmov v %
Položka EK

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce ..
Bankový úver (cudzie príjmy) - krátkodobé
SPOLU:

3.

109 423,81 €
109 123,81 €
99,73 %
Skutočnosť

Podiel v %

9 600,00 €

8,80 %

99 523,81 €

91,20 %

109 123,81 €

100,00 %

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

3.1 Plnenie bežných výdavkov
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových výdavkov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových výdavkov v %

55 199,68 €
50 491,52 €
91,47 %

Štruktúra bežných výdavkov podľa zdrojov financovania
Zdroj financovania
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
vlastné príjmy obce

Skutočnosť
503,50 €
49988,02 €

SPOLU:

Podiel v %
1,00%
99,00%

50491,52 €

100,00 %

Štruktúra bežných výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie (EK)
Kategória EK
610 – Mzdy, platy, príjmy ...
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
650 – Splácanie úrokov a ostatné platby ...

SPOLU:

Upravený rozpočet
27104,50 €
9665,51 €
16632,88 €
596,79 €
1200,00 €
55199,68 €

Skutočnosť
26534,08 €
9518,86 €
12859,21 €
526,21 €
1053,16 €
50491,52 €

Čerpanie v %
97,90%
98,48%
77,31%
88,17%
87,76%
91,47 %

Štruktúra bežných výdavkov v kategórii 630 podľa položiek ekonomickej klasifikácie (EK)
Položka EK
631 – Cestovné náhrady
632 – Energie, voda a komunikácie
633 – Materiál
634 - Dopravné
635 – Rutinná a štandardná údržba
637 – Služby

SPOLU:

Upravený rozpočet
267,37 €
1949,00 €
2742,85 €
45,00 €
350,00 €
11278,66 €
16632,88 €

Skutočnosť
138,31 €
1706,25 €
1569,75 €
44,95 €
0€
9399,95 €
12859,21 €

Čerpanie v %
51,73%
87,54%
57,23%
99,89%
0,00%
83,34%
77,31 %

Štruktúra bežných výdavkov podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Položka EK
0111 – Výdavky verejnej správy – obce
(zamestnanci, starosta, správa obecného
úradu)
0112 – Finančná a rozpočtová oblasť
(hlavný kontrolór, poplatky banke, audit)
0160 – Všeobecné verejné službe inde
neklasifikované (voľby)
0170 – Transakcie verejného dlhu
(úverové poplatky)
0320 – Ochrana pred požiarmi
0451 – cestná doprava
0510 – Nakladanie s odpadmi (vývoz,
likvidácia komunálneho odpadu)
0640 – Verejné osvetlenie (energie,
údržba)
0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
(poplatky SOZA)
0820 – Kultúrne služby
0860 – Rekreácia a kultúra inde
neklasifikovaná

SPOLU:

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Čerpanie v %

45597,61 €

42067,58 €

92,26 %

2872,28 €

2844,75 €

99,04 %

448,54 €

448,54 €

100,00 %

1200,00 €
50,00 €
591,19 €

1053,16 €
0,00 €
354,30 €

87,76 %
0,00 %
59,93 %

2864,40 €

2761,58 €

96,41 %

830,00 €
100,00 €

403,17 €
52,78 €

48,57 %
52,78 %

70,00 €

0,00 €

0,00 %

575,66 €
55199,68 €

505,66 €
50491,52 €

87,84 %
91,47 %

3.2 Plnenie kapitálových výdavkov
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových výdavkov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových výdavkov v %

106423,81 €
101163,81 €
95,06 %

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Podtrieda FK
FK 0451
FK 0111

717 001 - realizácia stavieb
717002 – rekonštrukcia a modernizácia

SPOLU:

Upravený rozpočet
101423,81 €
5000,00 €

Skutočnosť
101163,81 €
0,00 €

106423,81 €

101163,81 €

3.3 Plnenie výdavkových finančných operácií
Upravený rozpočet k 31.12.2018
Skutočnosť rozpočtových výdavkov k 31.12.2018
Plnenie rozpočtových výdavkov v %

107523,81 €
107523,81 €
100,00 %

Štruktúra výdavkových finančných operácií podľa podtriedy funkčnej klasifikácie (FK)
Podtrieda FK
0170 – transakcie dlhu (splácanie istiny z ban. úverov)

SPOLU:

Upravený rozpočet
107523,81 €

Skutočnosť
107523,81 €

107523,81 €

107523,81 €

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2018
Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia, tzn. prebytok
rozpočtu alebo schodok rozpočtu, v účtovníctve nevykazuje. Prebytok alebo schodok rozpočtu sa zisťuje
mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných príjmov a výdavkov zatriedených podľa platnej
rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavky do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je
rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce alebo jej rozpočtovej
organizácie.
Podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom
rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu; schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v spojení s § 10 ods. 6 tretia veta zákona sú bežné príjmy a bežné výdavky
(bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), okrem finančných operácií,
ktoré sa nezahŕňajú pre výpočet prebytku alebo schodku rozpočtu za príslušný rozpočtový rok. Tento spôsob
výpočtu prebytku alebo schodku rozpočtu za príslušný rozpočtový rok je v súlade s jednotnou metodikou platnou
pre Európsku úniu.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť
v rozpočtovom roku v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku za štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej

únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.
Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018

v€

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet ( + prebytok / - schodok )
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet ( + prebytok / - schodok )

52 909,88
50 491,52
+2 418,36
104 523,81
101 163,81
+3 360,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia
(+prebytok / -schodok)

+5 778,36

Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu na
financovanie kapitálových výdavkov – Rekonštrukcia
obecného úradu

Upravený prebytok rozpočtového
hospodárenia

- 5 000,00

+778,36

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií

109123,81
107523,81
+1 600,00

Prebytok hospodárenia na účely tvorby
rezervného fond

+2 378,36

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 2 418,36 € a prebytkový kapitálový rozpočet vo výške
3 360,00 €. Bilancia finančných operácií predstavuje kladný zostatok vo výške 1600,00 € z titulu vyššieho
prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu na realizácie splátok istiny bankového úveru.
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je celkový prebytok vo výške 5 778,36 €.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvory peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto
prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
zo štátneho rozpočtu v sume 5 000,00 € na financovanie kapitálových výdavkov – Rekonštrukcia
obecného úradu.
Prebytok rozpočtu v sume 778 ,36 €, t.j. po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 1 600,00 € navrhujeme v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť na tvorbu rezervného fondu.

5. POSKYTNUTÉ DOTÁCIE V ROKU 2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v roku 2018 neposkytlo účelovú dotáciu žiadnym právnickým osobám.

6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Krátkodobé záväzky (t.j. s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok)
Obec Selce k 31.12.2018 vykázala krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 333,89 €, záväzky voči
zamestnancom vo výške 1476,20 € (t.j. zúčtované, ale nevyplatené mzdy za mesiac december 2018), záväzky

voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 931,65 € (t.j. povinné poistné odvody za
mesiac december 2018) a záväzky voči daňovému úradu vo výške 196,51 € z titulu zrazenej dane z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti za mesiac december 2018. Uvedené záväzky boli uhradené v roku 2019
v lehote splatnosti.
Dlhodobé záväzky (t.j. s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok)
Obec Selce k 31.12.2018 vykázala dlhodobé záväzky voči zamestnancom zo sociálneho fondu v celkovej sume
446,99 €.
Bankové úvery
Obec Selce v roku 2010 získala od Prima banka Slovensko a.s. (v roku 2010 Dexia banka Slovensko a.s.)
bankový úver na základe úverovej zmluvy č. 25/035/10 zo dňa 03.06.2010 na financovanie kapitálových
výdavkov – rekonštrukcie budovy kultúrneho domu a obecného úradu, ktorý môže obec čerpať formou
povoleného debetného zostatku až do výšky 30 000,00 €. V roku 2010 obec vyčerpala sumu 29 635,96 €, v
priebehu roka 2011 splatila 23 000,00€. V roku 2011 obec čerpala úver v sume 9534,85 € .
V priebehu roka 2012 splatila 13 500,00 €. a ku koncu roka ešte čerpala 22006,33 €. V roku 2013 obec splatila
12 000,00 € a čerpala úver v sume 12336,50 €. V roku 2014 sa nečerpalo z úveru nič a v apríli obec splatila
15000,- €. V marci 2015 obec splatila 5000,00 € a posledný štvrť rok sa čerpal úver vo výške 9222,58 €.
V Roku 2016 sa čerpal úver vo výške 5760,00 €. V roku 2017 sa splatila suma 5000,00 € a koncom roka sa
čerpal úver v sume 600,00 €. V roku 2018 sa splatila suma 8000,00 € Amortizácia (splatenie) úveru je
02.06.2025. Úver je úročený úrokovou sadzbou vo výške 2,700 % p.a.
Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2018 je 7596,22 €.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA – sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu
ekonomických úžitkov; aktíva tvoria majetok a iné aktíva. Majetok – je časť aktív účtovnej jednotky, ktorý je
výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky
a dajú sa spoľahlivo oceniť a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe. Iné aktíva – sú časť aktív účtovnej
jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú
v účtovnej závierke v poznámkach.
PASÍVA – predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku
a záväzkov. Záväzok – je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť a vykazuje
sa v účtovnej závierke v súvahe. Iné pasíva – povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej
zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach.
Podrobný prehľad o stave majetku, záväzkov a vlastnom imaní kopíruje jednotlivé riadky účtovného výkazu
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

AKTÍVA

Účet
MAJETOK SPOLU
súčet r. 002 + r. 033 + r. 110
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
r. 011 + r. 024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 012
až r. 022

Číslo
riadku

Brutto

Obec
Korekcia

Netto

001

435233,67

78618,10

356615,57

002

414642,32

78558,10

336084,22

011

399885,92

78558,10

321327,82

Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet z r.
031
Realizovateľné cenné papiere a podiely
Ostatný dlhodobý finanč. majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK
r. 060 + r. 085
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet r. 065 +
r. 068 + r. 069
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
B.V. Finančné účty súčet
r. 087 + r. 088
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE
r. 111
Náklady budúcich období

012
015
016
020
022

44170,46
198260,40
995,82
1176,56
155282,68

0
76385,72
995,82
1176,56
0

44170,46
121874,68
0
0
155282,68

024
27
31

14756,40
14756,40
0

0
0
0

14756,40
14756,40
0,00

033

20243,56

60,00

20183,56

060
065
068
069

8230,76
31,02
107,92
8091,82

60,00
0
60,00
0

8170,76
31,02
47,92
8091,82

085
086
087
088

12012,80
283,10
335,70
11439,00

0
0
0
0

12012,80
283,10
335,70
11439,00

110
111

347,79
347,79

0
0

347,79
347,79

PASÍVA
Účet
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU
súčet r. 116 + 126 + 180
A. VLASTNÉ IMANIE
r. 123
A.I. Výsledok hospodárenia r. 124 + r. 125
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. ZÁVAZKY súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r.
173
B.I. Rezervy súčet r. 131
Ostatné krátkodobé rezervy
BII. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
B.III. Dlhodobé záväzky súčet z r. 144
Záväzky zo sociálneho fondu
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet r. 152 až r. 167
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
Ostatné priame dane
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet r. 174
Bankové úvery dlhodobé
C. Časové rozlíšenie z r. 182
Výnosy budúcich období

Číslo
riadku
115

Obec
356615,57

116

227451,08

123
124
125
126

227451,08
220390,52
7060,56
16461,46

127
131
132
137
140
144
151
152
163
165
167
173
174
180
182

480,00
480,00
5000,00
5000,00
446,99
446,99
2938,25
333,89
1476,20
931,65
196,51
7596,22
7596,22
112703,03
112703,03

PREHĽAD INÝCH AKTÍV
Podsúvahový účet
771 01
771 02
771 03
771

Iné aktíva

Stav k 31.12.2018

Drobný hmotný majetok
Drobný nehmotný majetok
Knihy – knižnica
Aktívne podsúvahové účty

6185,68
912,50
877,86
7976,04

ZOBRAZENIE BILANCIE AKTÍV A PASÍV V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
MAJETOK
A
K
T
Í
V
A

(súvahové účty)

INÉ AKTÍVA
(podsúvahové účty)

Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
spolu

336084,22
20183,56
347,79
356615,57

spolu

7927,04

spolu

262115,56

VLASTNÉ
IMANIE

227451,08
spolu

P
A
S
Í
V
A

ZÁVÄZKY
spolu
ČASOVÉ
ROZLÍŠENIE
(súvahové účty)

16461,46
112703,03

Spolu
spolu

0

spolu

356615,57

