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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.4
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 4
-

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Finančné príjmy RO
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2694335
1484670
1179665
18000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2796539,07

12000
2694335

1729146,2
935188,8
18000
4512,75
109691,32
2623735,42

689272
1154665
168998
681400
0

849872,35
806266,19
154721
812875,88
172803,65
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2796539,07

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2062770,44

73,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1725868,66

99,81

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018po poslednej zmene
1729146,2

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1729146,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1725868,66 EUR, čo predstavuje 99,81% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
877060

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

875426,8

99,81

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 699873EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 699872,03 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 177187,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 175554,77 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,00 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 84 087,33 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 43
583,58 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 564,76EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 155724,77EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1830,87 EUR. K 31.12.2018
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4004,66EUR, z toho daň pozemok
celkový nedoplatok 1117,31€ (r.2018-135,61€,2017-859,38€ + 26,31€/2016 + 22,16€/2015 +
37,05€/2014+ 12,31€/2013+ 24,49/2012),
daň stavba nedoplatok vo výške 2066,80€(r.2018-1917,16€,14,04€/2017 +27,67€/2016+
21,68€/2015 + 36,92€/2014 + 25,52€/2013 + 23,81€/2012)
daň za psa nedoplatok vo výške 4,00€-r.2018
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 816,55€(r.2018-216€ +
74,65€/2017 + 105,90€/2016 + 96,00€/2015 + 156,00€/2014 + 72,00€/2013 + 96,00€/2012)

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
254392,04

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

253964,71

99,83
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 194 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 194026,27 EUR,
čo je 100% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume
193988,27EUR(+ nájomné -bytové domy 24bj+30bj+3x8bj),príjem z
prenajatých pozemkov-21,00€ a príjem z prenajatých strojov,prístrojov a zariadení vo výške
17,00€.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - tvoria
Administratívne poplatky - správne poplatky,poplatky za predaj výrobkov a služieb,poplatok za
vypúšťanie odpadových vôd, poplatok za znečisťovanie ovzdušia,
Z rozpočtovaných 57887,04EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57702,26EUR, čo je
99,68% plnenie.
(Poplatok za kanalizáciu - 29011,63€,nedoplatok vo výške862,96€ €(r.2018-714,77€,r.2017119,88€ + r.2016-14,99€ + r.2015-13,32€.)
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018po poslednej zmene
3142,96

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2236,18

71

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3142,96 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2236,18 EUR, čo predstavuje 71,00% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek/1372,88€/ a z odvodov z
hazardných hier a iných podobných hier 849,76€, účty finančného hospodárenia – 13,54€.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 594551,20EUR bol skutočný príjem vo výške
594240,97EUR ,čo predstavuje 99,94%plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
UPSVaR Topoľčany

Suma v EUR
16916,61
1278,08
207,10

KŠU Nitra

490870

MV SR Bratislava
4466,45
MV SR-Okresný úrad Topoľčany
2022,75
KŚÚ Nitra
46012,54
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400
Bratislava
Okresný úrad Topoľčany
798,72
Okresný úrad Nitra
200,72
5080
Európa pre občanov
25000
Vratka z projektu
-12
Granty a transféry spolu
594240,97

Účel
Projekty §50j,§54,
Rodinné prídavky-osobitný príjemca
Stravné/173,90/a školské potreby /
33,20/
Školstvo/468587prenesené
kompetencie,8000vzdelávacie
poukazy,10253-dopravné + 451,84nevyčerpané ,4030-účelové pre MŠ,
Matrika
Voľby
Projekty ZŠ s MŠ
DHZ
REGOB
Životné prostredie
Lyžiarsky výcvik, škola v prírode
Zučt.roku 2017
DHZ

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
935188,8

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

214120,67

22,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 935188,80EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 214120,67 EUR, čo predstavuje 22,89% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 70590,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46065,24 EUR, čo
predstavuje 65,26 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 858598,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 168055,43 EUR,
čo predstavuje 19,57 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
76925,02
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
30000
Ministerstvo ŽP SR -Environmentálny 61130,41
fond
spolu

Účel
Zberný dvor
DHZ
Obecný úrad

168055,43

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
18000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8577,04

47,65

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 8577,04EUR, čo predstavuje 47,65% plnenie. (prijaté zábezpeky na byty)
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
109691,32

Skutočnosť k 31.12.2018
109691,32

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 109691,32EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
109691,32EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
5909,44 EUR
Školský klub detí
4034,28 EUR
Jedáleň
59215,50 EUR
ZŠ
40532,10 EUR
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
.0,00EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Jedáleň
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4512,75

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4512,75

100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
1656138,54
1007026,61

% čerpania
61

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
849872,35

Skutočnosť k 31.12.2018
845 051,87

% čerpania
99,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 849872,35EUR bolo skutočne čerpané
v sume 845051,87 EUR, čo predstavuje 99,00 % čerpanie.
V tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeob.služby/matrika/
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Kultúrny dom
Vysielacie služby

Rozpočet
416678,58
94345
3482
3981,33
11342
193496
28519,3
25545
27020
18542,57

Skutočnosť
407238,57
94343,36
4466,57
3961,33
11341,98
193189,35
28519,08
25544,69
27018,92
18541,85

k 31.12.2018

% čerpania
98
100
128
99
100
99,84
100
100
100
100
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Domy smútku
Opatrovateľská služba
Príspevok neštát.subjektom
Aktivačná činnosť
Rekreačné a športové služby
Rozvoj bývania
spolu
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany

4703,9
2277,41

4698,08
2184,31

99,87
96

28480,65
26903
31001,61

32549,19
26901,42
30998,7

114
100
100

930494,23

930494,23

100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 193751,26EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v
sume193750,40EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a
odmeny poslancov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 69410EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
69014,55EUR, čo je 99,43 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 544567,79EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
536475,06EUR, čo je 98,51% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 19215,30EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
22884,11EUR, čo predstavuje 119% čerpanie.
V roku 2018 boli z rozpočtu obce poskytnuté transfery na financovanie občianskych
združení nasledovne:
1,Obecný futbalový klub Veľké Ripňany 9859€
2,Farský úrad Veľké Ripňany -1000,00€
3,Sociálna výpomoc jednotlivcom- 827,00€
4,STU Topoľčany-4429,21€
5,DHZ – 2700,00€
6,OZ RIPIN- 3660,00€
7, OZ-SCK - 200,00€
8,KTS Radošinka – 200,00€
9,CVČ Bánovce nad Bebravou – 9,00€
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté , v súlade so zákonom.
Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške tak, ako boli pridelené.
Obec neposkytla v roku 2018 finančné prostriedky podnikateľom .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami-účet 650
Z rozpočtovaných výdavkov 22928,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
22927,71EUR, čo predstavuje100 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
806266,19
161974,74

% čerpania
20,09

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 806266,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 161874,74EUR, čo predstavuje 20,09% čerpanie.
V tom:
Funkčná klasifikácia

rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Zberný dvor
Obecný úrad
Nákup pozemkov
spolu

87629,5
64347,8
9998,24
161975,54

87628,7
64347,8
9998,24
161974,74

100
100
100
100

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) budovanie zberného dvora
Z rozpočtovaných 87629,5EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume
87628,70EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
b) rekonštrukcia obecného úradu- v roku 2018 bolo preinvestovaných 64347,80€ z celkového
objemu finančných prostriedkov 151799,78€. Dočerpanie prostriedkov bude realizované v roku
2019.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
154721
154719,59

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 154721 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 154719,59EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Fínančné prostriedky boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov:
 z bankových úverov 66 445,56 €
 z úveru zo ŠFRB 83 854,41 €
 vrátenie zábezpeky 4 419,62 € /zábezpeka na nájomných bytoch/
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
812875,88

Skutočnosť k 31.12.2018
812875,88

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 812875,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 812875,88 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Výdavky boli použité na úhradu celkových nákladov na prenesené kompetencie a na
originálne kompetencie ZŠ s MŠ Veľké Ripňany -materskú školu,školskú jedáleň,školský
klub : mzdy a odvody zamestnancov, energie ,materiál, údržbu a ostatnú prevádzku.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
rozpočet
skutočnosť
Základná škola
519 213 EUR
603 150,19EUR
Materská škola
125 100EUR
121 298,45EUR
Školský klub
28 940 EUR
35 006,36EUR
Školská jedáleň
60 160 EUR
53 420,88EUR
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v.roku 2018 ZŠ s MŠ nemala

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Prijmové finančné operácie RO
Výdavkové finančné operácie

1835559,98

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce s finančnými operáciami

-141629,8
2049680,65
1819902,49
88148,36

1725868,66
109691,32

1657927,75
845051,87
812875,88

177632,23
214120,67
214120,67
0

161974,74
161974,74
0

52145,93
229778,16
31517,08
198261,08
8577,04
4512,75
154719,59

Prebytok rozpočtu vo výške 198261,08 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 znení neskorších predpisov, upravený :
a) o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 25670,52 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu v sume
5480,44 EUR .
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu poskytnutého na dopravné žiakov vo výške
366,12EUR
Takto upravený výsledok hospodárenia sa následne prerozdelí do fondov. Keďže obec tvorí len
rezervný fond ,tak prebytok bude pridelený do rezervného fondu .
Rozdelenie prebytku rozpočtu +198261,08EUR a zostatku finančných operácií -141629,80 EUR
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % zo sumy 56 631,28 EUR t.j.
5663,13 EUR a zostatok prostriedkov použiť na splátky úverov.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
25670,52 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 5480,44 EUR, ktoré je možné použiť v
rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a5 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
c)nevyčerpané prostriedky poskytnuté na dopravné žiakov vo výške 366,12EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
62314,13
15659,95

77974,08

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018

Suma v EUR
1369,09
12

Prírastky - povinný prídel 1 ,50 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

2325,08
1486,78
159,73
2047,66

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 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
20445,74
5476,41
251,63
25670,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
13898127,45
13027540,84

KZ k 31.12.2018 v EUR
13649756,95
12794494,75

0
12632101,68
395439,16
869941,81

12399055,59
395439,16
854765,01

507,6
472278,62
117,02
40273,21
356765,36
0
0
644,8

809,6
429873,24
4,04
40270,64
383807,49
497,19
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
13898127,45
5075076,84

KZ k 31.12.2018 v EUR
13649756,95
5164850,61

5060893,67
2732194,01

5164850,61
2569696,66

2160
0
2410204,03
129492,02
190337,96
6105039,77

0
2307537,99
138266,27
123892,4
5915209,68

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky(zábezpeky )
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

106588,85
17827,15
10119,39
3730,88

106588,85
17827,15
10119,39
3730,88

123892,4
2203018,18
95130,65
2307537,99

123892,4
2203018,18
95130,65
2307537,99

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

VUB TO

Účel

Nákup
stavebnín,

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

347000

66445,56

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

123892,4
3747,82

Rok
splatnosti

r.2019
20.11.2020

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, 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
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b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 595673,12 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0 EUR
Spolu
1595673,12 EUR
- z toho 60 %
95740,87EUR
- z toho 25 %
397918,28EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

123892,40 EUR
2203018,18 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

123 892,40 EUR
123892,40 EUR
2203018,18 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

123892,4

1595673,12

7,76%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

173227,68

1120601,12

15,46%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018 je vo výške 7,76 %, čo znamená
neprekročenie 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka..
Výška ročných splátok úverov zo ŠFRB predstavuje 83854,41 EUR, výška ročných splátok
úverov predstavuje 66445,56 EUR a výška ročných úrokov všetkých úverov predstavovala
22 927,71 EUR.

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií k 31.12.2018
Obec Veľké Ripňany nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/2006 zo dňa 31.12.2005 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 ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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Obecný futbalový klub Veľké Ripňany

Rímsko-katolícka cirkev Veľké Ripňany
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Ripňany
Slovenský červený kríž Veľké Ripňany
Jednota dôchodcov Veľké Ripňany
Jednotlivcovi -doprava MŠ
Súbor Ripín
STÚ Topoľčany
CVČ Bánovce n.B.
Klub slovenských turistov Radošinka

9859
1000
2700
200

9859
1000
2700
200

0
0
0
0

827
3660
4429,21
9
200
22884,11

827
3660
4429,21
9
200
22884,11

0
0
0
0
0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2006
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

ZŠ s MŠ-asistent doplatok
2496,66
2496,66
mzdy
MŠ
121298,45
121298,45
Školská jedáleň
53420,88
53420,88
Školský klub
35006,36
35006,36
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ-PK
Asistent učiteľa

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

603516,63
18000

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

603150,19
12519,56

366,44
5480,44

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Veľké Ripňany v roku 2018 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec v roku 2018 nebola zakladateľom žiadnej právnickej osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OU Nitra
OU Nitra
OU Nitra

UPSVR
Topoľčany
MV SR-OU
Topoľčany
MV SR
UPSVR TO
MV SR
MV SR

c)

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

Prenesený výkon štátnej správy
-školstvo-BV
Prenesený výkon štátnej správy
-dopravné -BV
Prenesený výkon štátnej správy
-účelové MŠ-BV
Prenesený výkon štátnej správy
-vzdelávacie poukazy-BV
Prenesený výkon štátnej správy
-učebnice prvouky-BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

468587

468587

0

10704,84

10338,4

366,44

4030

4030

0

8000

8000

0

106

106

0

173,9

173,9

voľby_BV

2022,75

2022,75

0

REGOB-BV
RP-osobitný príjemca-BV
Matrika-BV
Zberný dvor-KV
Obecný úrad

798,72
1278,08
4466,45
87628,7
64347,8

798,72
1278,08
4466,45
87628,7
64347,8

0
0
0
0
0

Stravné detí-BV

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Veľké Ripňany v roku 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inou obcou
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Dotácia na projekt šport
Dotácia na projektDotácia na projekt-kultúra

0
0
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0
0
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Záverečný účet obce Veľké Ripňany za rok 2018 sa predkladá na rokovanie a schválenie
do riadneho zasadnutia OZ dňa 25.6. 2019

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie návrh záverečného účtu obce Veľké Ripňany za rok 2018.
b)schvaľuje Záverečný účet obce výrokom
“ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad „

18

