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1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 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 a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Mašková v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet finančných operácií bol
zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2017 uznesením č. 20/2017/C/8.

Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 22.02.2018 uznesením č. 22/2018/B/4.
druhá zmena schválená dňa 17.05.2018 uznesením č. 23/2018/B/7.
tretia zmena schválená dňa 10.08.2018 uznesením č. 24/2018/B/3.
štvrtá zmena schválená dňa 06.11.2018 uznesením č. 25/2018/C/3.

Príjmy bežného rozpočtu v € :
Zdroj
111
11H
1AC1
1AC2
72c
41

Názov
Príjmy zo ŠR
Príjmy z VÚC
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond
Príjmy od iných subjekt.
Vlastné príjmy obce

Spolu

Schválený
rozpočet
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 628,00

Rozpočet po
zmenách
617,00
900,00
1 301,00
230,00
50,00
88 180,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
614,42
900,00
1 300,43
229,50
50,00
89 096,79

79 785,00

91 278,00

92 191,14

Schválený
rozpočet
0,00
0,00

Rozpočet po
zmenách
197 090,00
100 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
197 090,00
100 000,00

0,00

297 090,00

297 090,00

Príjmy kapitálového rozpočtu v € :
Zdroj
111
45
Spolu

Názov
Príjmy zo ŠR
Príjmy zo štátn.fondu

Finančné operácie v € :
Zdroj
46
46
Spolu

Názov
Príjmy z RF obce
Úver ŠFRB

Schválený
rozpočet
15 000,00
0,00
15 000,00

Rozpočet po
zmenách
27 460,00
185 750,00
213 210,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
27 407,40
185 750,00
213 157,40

Výdavky bežného rozpočtu v € :
Zdroj
111
11H
1AC1
1AC2
72c
41

Názov
Výdavky zo ŠR
Výdavky z VÚC
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond
Od iných subjektov
Vlastné výdavky obce

Spolu

Schválený
rozpočet
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 628,00

Rozpočet po
zmenách
617,00
900,00
1 301,00
230,00
50,00
79 080,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
614,42
900,00
1 300,43
229,50
50,00
62 093,41

71 785,00

82 178,00

65 187,76

Rozpočet po
zmenách
197 090,00
100 000,00
185 750,00
27 460,00
6 500,00
516 800,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
197 090,00
100 000,00
185 750,00
27407,40
6 500,00
516 747,40

Schválený
rozpočet
2 000,00

Rozpočet po
zmenách
2 600,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 579,85

2 000,00

2 600,00

2 579,85

Výdavky kapitálového rozpočtu v € :
Zdroj
111
45
46
46
41
Spolu

Názov
Zo štátneho rozpočtu
Dotácie zo štátneho fondu
Vlastné zdroje-úver ŠFRB
Vlastné zdroje-z RF obce
Vlastné zdroje

Schválený
rozpočet
0,00
0,00
´0,00
0,00
21 000,00
21 000,00

Finančné operácie v € :
Zdroj
41

Spolu

Názov
Splátka istiny úveru ŠFRB

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok
2018
94 785,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
601 578,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
602 438,54

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2018
77 819,98

% plnenia

100,14

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
Rozpočet na rok
2018
77 505,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
74 817,00

104,01

a) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 59 832,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 62 314,97 €, čo predstavuje plnenie na 104,15 % .
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 405,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 12 040,08 €, čo je 105,57 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 10 614,60 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 278,74 €
a dane z bytov vo výške 146,74 €.
c) Miestne dane a poplatky
Z rozpočtovaných 3 580,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 3 464,93 €, čo je 96,79 %
plnenie. Príjmy dane za psa boli vo výške 407,66 €, dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 € ,
dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,00 € a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vo výške 3 057,27 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky:
a/ Pohľadávky z daňových príjmov (účet 319)

1 672,35 €

b/ Pohľadávky z nedaňových príjmov (účet 318)

3 055,40 €

c/ Ostatné pohľadávky (účet 315)

210,03 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok
2018
2 123,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
13 363,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
11 276,81

% plnenia
84,39

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 293,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 9 521,39 €, čo je 84,31 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 396,17 €, príjem

z prenajatých pozemkov vo výške 7 115,22 €, príjmy z prenajatých strojov, prístrojov vo výške 10,00
€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 510,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 470,00 €, čo je 92,16 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria administratívne poplatky za stavebné konania, poplatky
z overenia listín a podpisov.
c) Poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1 520,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 249,65 €, čo je 82,21 %
plnenie. Ide o poplatky za vyhlásenie MR vo výške 10,00 €, platby za kuka-nádoby vo výške 0,00 €,
poplatky a platby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť vo výške 300,00 €, poplatky z plesu obce
vo výške 180,00 €, platby Slovenský vodohospodársky podnik vo výške 350,00 €, platby za
prebytočný hnuteľný majetok vo výške 55,50 € a poplatky a platby za stravné vo výške 354,15 €.
d) Príjmy z výťažkov lotérií
Z rozpočtovaných 40,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 22,93 €, čo je 57,32 % plnenie.
Ide o príjmy z hazardných hier – DOXXBET vo výške 22,93 €.
e) Iné príjmy
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 12,84 €, čo je 0,00 % plnenie. Ide
o príjem z mylnej platby.
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok
2018
157,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
3 098,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 094,35

% plnenia
99,88

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :
p.č.
Poskytovateľ
1.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum
podpory v Banskej Bystrici
2.
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verej.
správy, Bratislava
3.
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verej.
správy, Bratislava
4.
Okresný úrad Lučenec
6.
ÚPSVaR Lučenec
9.
Banskobystrický samosprávny kraj
10. Komunálna poisťovňa
Spolu:

Suma v €
29,30

Účel
Starostlivosť o životné prostredie

101,31

Hlásenie pobytu občanov-REGOB

24,40

Register adries

459,41
1 529,93
900,00
50,00
3 094,35

Komunálne voľby
Aktivačná činnosť § 52
Maškovská hostina
Maškovská hostina

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

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok
2018
0,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
297 090,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
297 090,00

% plnenia
100,00

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery :
V roku 2018 obec získala kapitálový transfer z Ministerstva dopravy a výstavby SR na „Kúpa
nájomného bytu v bytovom dome“ a zároveň na kúpu technickej vybavenosti k bytového domu.
V roku 2018 obec získala kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu – Environmentálneho
fondu na stavbu „VODOVOD“.
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
2.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

185 750,00
11 340,00

3.

Environmentálny fond

100 000,00

Nákup nájomného bytového domu
Nákup technickej vybavenosti
k bytovému domu
Stavba VODOVOD

5) Príjmové finančné operácie :
Názov

Z rezervného fondu
obce
Úver ŠFRB

Rozpočet na
rok 2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

% Plnenia

15 000,00

Rozpočet po
zmenách na rok
2018
27 460,00

27 407,40

99,81

0,00

185 750,00

185 750,00

100,00

a) Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2018/B/6 zo dňa 17.05.2018 a uznesením č.
24/2018/B/7 zo dňa 10.08.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 22 144,24
€ na investičnú akciu „Rekonštrukcia chodníka“ a uznesením obecného zastupiteľstva č.
23/2018/B/9 zo dňa 17.05.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 5 263,16 €
na investičnú akciu spolufinancovanie „STAVBA VODOVOD“.
b) Obci bol priznaný úver zo ŠFRB vo výške 185 750,00 € pre účel – Kúpa nájomného bytu
v bytovom dome, ktorý bol zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.
Nájomný bytový dom obec zmluvne odovzdala do správy SPOOL Lučenec.
Obec v roku 2018 nemala žiadne nepoužité nevyčerpané prostriedky zo ŠR.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok
2018
94 785,00

v tom:

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
601 578,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
584 515,01

% plnenia
97,16

Výdavky podľa funkčného členenia rozpočtu
Obce
Transakcie verejného dlhu
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Rozvoj bývania
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Rodina a deti
Spolu:

Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
53 881,00
45 934,71
85,25
2 600,00
2 579,85
99,22
460,00
570,83
124,09
460,00
459,41
99,87
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
100,00
400,00
40,80
10,20
1 725,00
1 648,00
95,54
23 410,00
23 022,58
98,35
4 021,00
4 274,20
106,30
4 000,00
3 902,07
97,55
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389 340,00
389 340,00
100,00
105 300,00
105 263,16
99,97
2 000,00
2 067,23
103,36
1 095,00
1 044,91
95,43
325,00
108,22
33,30
4 492,00
2 480,13
55,21
839,00
297,70
35,48
6 720,00
1 104,21
16,43
50,00
17,00
34,00
0,00
0,00
0,00
601 578,00
584 515,01
97,16

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok
2018
71 785,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
82 178,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
65 187,76

% plnenia
79,33

Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 708,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23 664,32
€, čo predstavuje 99,82 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce,
všetkých pracovníkov OcÚ, pracovníkov na dohody o vykonaní práce, odmeny
poslancov OZ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 8 283,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 272,80 €
čo predstavuje 99,88 % plnenie.
c) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 098,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 094,35
€, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
d) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 47 089,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 30 156,29
€, čo predstavuje 64,04 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2018
21 000,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
516 800,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
516 747,40

% plnenia
99,99

v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Cestná doprava
Rozvoj bývania
Zásobovanie vodou
Spolu

21 000,00
0,00
0,00
21 000,00

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
22 160,00
22 144,24
389 340,00
389 340,00
105 300,00
105 263,16
516 800,00
516 747,40

% plnenia
99,93
100,00
99,97
99,99

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia chodníka
Z rozpočtovaných 22 160,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 22 144,24
€, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.
b) Nákup nájomný bytový dom 10 b.j.
Z rozpočtovaných 371 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
371 500,00 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Nákup technická vybavenosť k nájomnému bytovému domu
Z rozpočtovaných 17 840,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 17 840,00
€, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Stavba VODOVOD
Z rozpočtovaných 105 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
105 263,16 €, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2018
2 000,00

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
2 600,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 579,85

% plnenia
99,22

v tom:
Funkčná klasifikácia
Splátka istiny úveru ŠFRB
Spolu

Rozpočet
2 000,00
2 000,00

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2 600,00
2 579,85
2 600,00
2 579,85

% plnenia
99,22
99,22

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny úveru ŠFRB. Čerpanie
jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.

4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018 a návrh na vysporiadanie
výsledku rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Z toho: bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Z toho: kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY celkom
VÝDAVKY celkom
Hospodárenie obce
Vylúčenie prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018
92 191,14
92 191,14
65 187,76
65 187,76
27 003,38
297 090,00
297 090,00
516 747,40
516 747,40
-219 657,40
-192 654,02
0,00
-192 654,02
213 157,40
2 579,85
210 577,55
602 438,54
584 515,01
17 923,53
0,00
17 923,53

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 podľa § 10 ods. 3 písmena 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 je schodok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške – 192 654,02
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 nevyčerpané účelovo určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ. Obec Mašková nemá nevyčerpané
účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ.
Schodok rozpočtového hospodárenia Obce Mašková za rok 2018 v sume – 192 654,02 bol
vysporiadaný zo zostatku príjmových finančných operácií.
Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2018 po vysporiadaní schodku rozpočtu
v sume 17 923,53 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu obce.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu:
Zostatok finančných operácií vo výške:
Zostatok finančných operácií vo výške:

- 192 654,02 €
+210 577,55 €
+ 17 923,53 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2018 vo výške 17 923,53 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Obec nemá otvorený
samostatný bankový účet rezervného fondu, rezervný fond vedie v účtovníctve na
analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Maškovej.
Fond Rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
-z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
- Uznesenie č. 23/2018/B/6 zo dňa 17.5.2018
- Uznesenie č. 23/2018/B/9 zo dňa 17.5.2018
- Uznesenie č. 24/2018/B/7 zo dňa 10.8.2018

- Ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
17 519,87
0,00
15 048,32
27 407,40

0,00
5 160,79

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a Kolektívna
zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.
553/2003 Z.z.o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018. V súlade s čl. II.,
bod 8. kolektívnej zmluvy je celkový prídel do sociálneho fondu tvorený
a) Povinným prídelom vo výške 1 %
b) Ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %
c) Zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú „Zásady použitia sociálneho fondu“.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky – povinný prídel – 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky – stravovanie – stravné lístky
- regeneráciu PS, vianoč.prísp.
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v €
393,88
221,97
0,00
214,50
0,00
0,00
401,35

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým
a rozpočtovým organizáciám:
- Obec Mašková nemala v r. 2018 zriadenú žiadnu príspevkovú a rozpočtovú
organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- Obec Mašková nebola v r. 2018 zakladateľom žiadnej právnickej osoby.
b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Ministerstvo
vnútra SR, Centrum
podpory v Banskej
Bystrici
Ministerstvo
vnútra SR, Sekcia
verejnej správy,
Bratislava
Ministerstvo
vnútra SR, Centrum
podpory v Banskej
Bystrici
Okresný úrad
Lučenec
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Lučenec
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR

Účelové určenie grantu,
transferu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Prenesený výkon štátnej
správy - starostlivosť
o životné prostredie – bežné
výdavky
Prenesený výkon štátnej
správy - hlásenie pobytu
občanov a register
obyvateľov SR – bežné
výdavky
Prenesený výkon štátnej
správy - register adries –
bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
29,30 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
29,30 €

Rozdiel
(stĹ.3-stĺ.4)

101,31 €

101,31 €

0,00

24,40 €

24,40 €

0,00

459,41 €

459,41 €

0,00

1 529,93 €

1 529,93 €

0,00

Nájomný bytový dom 10 b.j.
– kapitálové výdavky

185 750,00 €

185 750,00 €

0,00

Technická vybavenosť
k nájomnému bytového
domu – kapitálové výdavky

11 340,00 €

11 340,00 €

0,00

199 234,35

199 234,35

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
900,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
900,00

Rozdiel
(stĹ.3-stĺ.4)

900,00

900,00

0,00

Komunálne voľby – bežné
výdavky
Aktivačné práce - § 52 –
bežné výdavky

Spolu

0,00

Finančné usporiadanie voči VÚC Banská Bystrica:
Poskytovateľ

Banskobystrický
samosprávny kraj,
Banská Bystrica
Spolu

Účelové určenie grantu,
transferu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
„Maškovská hostina 2018“ –
bežné výdavky

0,00

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom :
Poskytovateľ

Environmentálny
fond
Štátny fond rozvoja
bývania
Spolu

Účelové určenie grantu,
transferu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Stavba VODOVOD –
kapitálové výdavky
Nájomný bytový dom 10 b.j.
– kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
100 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
100 000,00

Rozdiel
(stĹ.3-stĺ.4)

185 750,00

185 750,00

0,00

285 750,00

285 750,00

0,00

0,00

d/ Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám:
Poskytovateľ

Komunálna
poisťovňa
Spolu

-

-

Účelové určenie grantu,
transferu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
„Maškovská hostina 2018“ –
bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
50,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
50,00

Rozdiel
(stĹ.3-stĺ.4)

50,00

50,00

0,00

0,00

Obec Mašková v r. 2018 poskytla bežný transfer z rozpočtu obce v zmysle Zákona č.
331/2017 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 448/20018 o sociálnych službách § 75
ods. 1 – „Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje
sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby
neverejného poskytovateľa sociálnej služby, okrem neverejného poskytovateľa
sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec“
a) denný stacionár na jedného občana obce v celkovej výške 105,00 €.
Obec Mašková v r. 2018 poskytla bežný transfer z rozpočtu obce v zmysle Zákona č.
596/2003 § 6 odst. 12 písm. d – „Obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času,
v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce“.
a) Príspevok na dve deti z obce v celkovej výške 120,00 €.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
A K T Í V A ( v zostatkových cenách)
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Náklady budúcich období
SPOLU

ZS k 1.1.2018
547 870,05

KZ k 31.12.2018
1 052 258,17

0,00
488 880,05
58 990,00
34 785,70

0,00
993 268,17
58 990,00
26 794,10

0,00
1 250,00
33 535,70
0,00
0,00
1 296,03
583 951,78

0,00
2 705,41
24 088,69
0,00
0,00
1 409,74
1 080 462,01

ZS k 1.1.2018
266 091,00

KZ k 31.12.2017
289 195,11

0,00
161 841,36

0,00
266 091,00

104 249,64
3 711,81

23 104,11
188 809,97

393,88
3 017,93
0,00
300,00
314 148,97
583 951,78

177 379,86
11 100,11
0,00
330,00
602 456,93
1 080 462,01

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Nevyspor.výsledok z minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné príj.výp.
Rezervy
Výnosy budúcich období
SPOLU

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku voči:

-

Dodávateľom (321)
Zamestnancom (331)

Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR

862,51
2 241,27

-

Poisťovniam (336)
Daňovému úradu (342)
Bankám (231, 461)
Štátnym fondom (479)
Sociálny fond (472)
Iné záväzky (379)

1 407,10
397,59
0,00
183 170,15
401,35
0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny za rok
2018

Ročná splátka
úrokov za rok
2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31..12.2018

Rok splatnosti

ŠFRB

BD-10 b.j.

185 750,00

2 579,85

0,00

183 170,15

2048

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 – nevzťahuje sa na úvery zo ŠFRB
b) Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom
rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom
roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finanč.výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Zostatok istiny z bankových úverov
Zostatok istiny z pôžičiek
Zostatok istiny z úveru
z Environmentálneho fondu
Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné
nájomné byty

Suma v EUR
83 139,49

0,00
0,00
0,00
183 170,15

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

183 170,15

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

183 170,15

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do
celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce
k 31.12.2018
Zostatok istiny k 31.12.2018
0,00

183 170,15
0,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
83 139,49

§ 17 ods. 6 písm. a)
0,00

Zákonná podmienka podľa zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená, podľa ust. § 17 ods. 8
zákona č. 583/2004 Z.z. do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov
vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné
nájomné byty.
b) Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. b):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017
Bežné príjmy obce znížené o:
Tuzemské bežné granty a transfery
Spolu upravené bežné príjmy:
Splátky istiny z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018
821 007
Spolu splátky istiny k 31.12.2018
Suma ročných splátok za rok
2018
2 579,85

Suma v EUR
83 139,49

3 484,86
79 654,63
2 579,85
2 579,85
2 579,85

Skutočné upravené bežné príjme
k 31.12.2018
79 654,63

§ 17 ods. 6 písm. b)
3,23 %

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
-

Obec Mašková v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

10.Podnikateľská činnosť
-

Obec Mašková v r. 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť

11.Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
-

Obec Mašková neuplatňuje programové rozpočtovanie.

Mašková, 10.02. 2019

Ing. Bronislava Brablecová, starostka obc

12.Návrh na Uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Mašková za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mašková za rok 2018.

II.

Správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce Mašková za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.

Záverečný účet obce Mašková za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

II.

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný 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 platnom znení – schodok vo výške - 192 654,02
€, ktorý bol vysporiadaný zo zostatku finančných operácií v celkovej výške
210 577,55 €.

III.

Zostatok finančných operácií vo výške 17 923,53 € previesť do Rezervného fondu
obce.

