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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2018 uznesením
č.10/2018
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 06. júna 2019 uznesením č. 53/2019
- druhá zmena schválená dňa 12. decembra 2019 uznesením č. 77/2019
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2019 starostu dňa 31.12.2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 387 871,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 004 191,07

1 017 105,00
30 000,00
305 766.00
35 000,00
1 372 906,00

1 212 308,13
405 925,09
357 246,70
28 711,15
1 778 852,41

501 275,00
392 850,00
40 000,00
438 781,00
14 965,00

676 021,46
580 028,84
0,00
522 802,11
225 338,66
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 004 191,07

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 000 244,56

99,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 004 191,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2 000 244,56 EUR, čo predstavuje 99,8 .% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 212 308,13

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 211 358,87

99,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 212 308,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 211 358,87 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
665 335,16

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

665 335,16

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 559 002,54 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 559 002,54 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 66 775,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 66 775,29 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38 875,45 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 27 592,70 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 307,14
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 485,78 EUR za nedoplatky z minulých rokov .
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 538,31 EUR.
Daň za psa 987 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 760 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 123,19 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 37 604, 01 €
Poplatok za ubytovanie 83,13 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
69 697,90

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

68 748,64

98,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 69 697,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 68 748,64 EUR, čo
je 98,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 338
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EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 259,73 EUR, príjmy
z podnikania obce predstavujú čiastku 41 930,75 € a príjmy za stravu od rodičov v sume
10 952,34 €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 638 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 638 EUR, čo je 100 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
5 994,07

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 994,07

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 994,07 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 994,07 EUR, čo predstavuje 1000 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 471 281,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
471 281,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Družstevná únia SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2 100,00
5 000,00

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
Senica
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Senica
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Mesto Senica
Okresný úrad Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

17 709,60
1 200,85
640,71
20 633,31
2 036,04
385 489,00
3 679,19
64,50

Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Ministerstvo vnútra SR

2 714,00
3 642,00
2 770,00
2 375,00
139,57

Ministerstvo vnútra SR

492,69

Krajský úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trnava
Spolu

179,34
11 088,00
50,00
3 500,00
5 250,00
21,20
506,00
471 281,00

Účel
Na údržbu múzea DÚ SR
Projekt “Celoplošné rozmiestenie síl
a prostriedkov pre DHZO
Strava zdarma pre MŠ a ZŠ
Voľby prezidenta SR
Voľby do európskeho parlamentu
Projekt „Po stopách habánov“
Vzdelávanie detí – nemčina v MŠ
Prenesené kompetencie - ZŠ
Na matričnú činnosť
Prenesené kompetencie na úseku
miestnych komunikácií
Dopravné deťom ZŠ
Vzdelávacie poukazy pre deti ZŠ
Predškolská výchova detí v MŠ
Odchodné pracovníkov ZŠ
Prenesené kompetencie na úseku
životného prostredia
Prenesené kompetencie na úseku
evidencie obyvateľstva- REGOB
Vojnové hroby
Asistent učiteľa
Učebnice prvouky
Škola v prírode
Lyžiarsky kurz
Register adries
Učebnice cudzích jazykov

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
405 925,09

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

405 925,09

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 405 925,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 405 925,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 16 307,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 307,44 EUR, čo
je 100 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 16 307,44 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške
16 307,44 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 640,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 640,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 385 977,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 385 977,65 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR

Environmentálny fond SR
Environmentálny fond SR
Spolu

Suma v EUR
10 500,00
115 477,65
200 000,00
60 000,00
385 977,65

Účel
KT – rekonštrukcia chodníka k MŠ
KT – projekt „Po stopách habánov“

KT – výstavba kanalizácie I. etapa
KT – rozšírenie kapacít MŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
357 246,70

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

354 249,45

99,16

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 357 246,70 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 354 249,45 EUR, čo predstavuje 99,16 % plnenie.
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 252 752,34 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
08.augusta 2019 uznesením č56/2019
Uznesením obecného zastupiteľstva č.90/2019 zo dňa 12.decembra 2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 67 319,68 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 67 319,68 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 141 80 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 014,44 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 1 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume
17,19 EUR
- prijaté zábezpeky vrátené z ŠR obci – OIMO v sume
4,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
25 044,02

Skutočnosť k 31.12.2019
25 044,02

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25 044,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
25 044,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
25 044,02 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočtová organizácia – Základná škola Sobotište v roku 2019 neprijala žiadne kapitálové
príjmy.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
3 667,13

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 667,13

100

V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 667,13 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 778 852,41

Skutočnosť k 31.12.2019
1 779 590,03

% čerpania
100,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 778 852,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 779 590,03 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
676 021,46

Skutočnosť k 31.12.2019

676 759,08

% čerpania

100,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 676 021,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 676 759,08 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 295 415,45 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
295 415,45 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, hlavného kontrolóra, mzdy spoločného stavebného úradu- dofinancovanie mzdy
v obecnej knižnici, kultúrnom dome, pohrebníctve, hospodárskej činnosti a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 105 633,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume.
105 633,59 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 257 740,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
258 478,23 EUR, čo je 100,28 % 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 17 097,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
17 097,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 84,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 84,26
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
580 028,84

Skutočnosť k 31.12.2019
580 028,84

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 580 028,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 580 028,84 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba kanalizácie I. etapa – 2 časť
Z rozpočtovaných 211 137,12 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 211 137,12
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Transfery do zahraničia – Interg medzi SR a ČR- projekt „Po stopách habánov“
Pred KT vedľajšiemu partnerovi obec Vacenovice - ČR
Z rozpočtovaných 111 031,65 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 111 031,65
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rozšírenia kapacít MŠ – rekonštrukcia strechy MŠ
Z rozpočtovaných 63 289,93 EUR bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2019 v sume 63 289,93
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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d) Celková obnova habánskeho mlyna – projekt „Po stopách habánov“ – rekonštrukcia
objektu habánskeho mlyna
Z rozpočtovaných 60 570,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 60 570,80
EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie
e) Prístavba hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 59 089,34 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 59 089,34
EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie
f) Rekonštrukcia chodníkov v obci – smer Senica
Z rozpočtovaných 48 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 48 850,00
EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% čerpania
0

Obec Sobotište v roku 2019 po poslednej zmene rozpočtu nemala žiadne výdavkové
finančné operácie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
522 802,11

Skutočnosť k 31.12.2019
522 802,11

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 522 802,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 522 802,11 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
522 802,11 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočtová organizácia – Základná škola Sobotište v roku 2019 nemala žiadne kapitálové
výdaje.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 236 402,89
1 211 358,87
25 044,02

1 199 561,19
676 759,08
522 802,11

36 841,70
405 925,09
405 925,09
0,00

580 028,84
580 028,84
0,00

-174 103,75
-137 262,05
20 719,41
29,68
-158 011,14
165 735,04
0,00

165 735,04
1 808 063,02
1 779 590,03
28 472,99
20 719,41
29,68
7 723,90

Schodok rozpočtu v sume 137 262,05 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 o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 158 011,14 EUR bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný :
z finančných operácii v sume 158 011,14 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 924,08 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 76,98 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 4 847,10 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 500 EUR, a to na :
- rekonštrukciu chodníka k materskej škole v sume 10 500 EUR
c) nevyčerpané prostriedky 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 5 295,33 EUR, (obec, RO)
d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 29,68 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 7 723,90 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7 723,90 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
7 723,90 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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 1.1.2019
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. 90/2019 zo dňa 12.12.2019
- prístavby hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia chodníka od č.23 po č.39
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
8 619,78
58 699,90

29 089,34
38 230,34

0,00

Peňažný fond
Obec v roku 2019 nevytvorila peňažný fond.
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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel -1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2 391,53
3 192,28

841,59

4 742,22

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec v roku 2019 nevytvorila fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec v roku 2019 nevytvorila fond na rozvoj bývania.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
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 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2 450 341,37
2 753 200,79
2 235 684,22
2 615 550,17
7 404,00
2 228 280,22
0,00
210 920,82

7 197,00
2 608 353,17
0,00
133 421,54

3 753,73
86 640,31
0,00
10 295,46
110 231,32
0,00
0,00
3 736,33

3 905,16
81 954,41
0,00
10 013,10
37 548,87
0,00
0,00
4 229,08

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2 450 341,37
2 753 200,79
1 614 905,90
1 626 995,93
0,00
0,00
1 614 905,90
79 851,23

0,00
0,00
1 626 995,93
126 500,05

1 412,64
30 141,80

1 412,88
15 424,08
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2 391,53
45 905,26
0,00
755 584,24

4 742,22
44 350,07
60 570,80
999 704,81

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- iné záväzky
- ostatné dane a poplatky
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky
- záväzky z sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 615,73
18 170,25
11 515,71
3 009,67

7 615,73
18 170,25
11 515,71
3 009,67

60 570,80

60 570,80

806,98
254,40
2 633,43
343,90
4 742,22
109 663,09

806,98
254,40
2 633,43
343,90
4 742,22
109 663,09

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

SRZB Trnava

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

252 752,34

0

84,26

60 570,80

Financovanie
Projektu EÚ –
Intereg SR – ČR
Po stopách
habánov

Rok
splatnosti

2020

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na celkovú obnovu habánskeho mlyna – projekt
Intereg SR-ČR EÚ – Po stopách habánov.
Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma 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 finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

Suma v EUR

1 065 572,59
35 670,34
1 101 242,93
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

60 570,80

60 570,80

60 570,80

60 570,80
60 570,80
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

60 570,80

1 101 242,93

5, 5 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

1 065 572,59
35 670,34
1 101 242,93

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

360 311,71
10 967,92

6 300,00

377 579,63
723 663,30

84,26

84,26

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

84,26

723 663,30

0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Sobotište nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2019 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-

Telovýchovná jednota Sobotište- bežné výdaje na
prípravu a financovanie akcie
„Futbalový rok“
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Bežné výdaje na dobrovoľné darcovstvo krvi
Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište – bežné
výdaje na pohárové súťaže a oslavy 130. rokov
založenia
Slovenský Zväz záhradkárov – základná
organizácia Sobotište- bežné výdaje na účasť
členov na bylinkovom kurze
Miestne organizácia Slovenského zväzu
astronómov amatérov Sobotište – bežné výdaje na
prípravu a organizovanie projektu
„Astronómia v Sobotišti“
Jednota dôchodcov ZO Sobotište .- bežné výdaje
na prípravu a organizovanie projektu “Kultúra,
starostlivosť a bezpečnosť starších občanov“
Únia žien Slovenska – základná organizácia
Sobotište – bežné výdaje na prípravu
a organizovanie podujatí „Veľkonočné
a Vianočné detské dielničky a Čaro Vianoc“
Klub turistov Sobotište - bežné výdaje na
prípravu a organizovanie 37. ročníka turistického
pochodu „Sobotišstká pätnástka“
SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sobotište –
bežné výdaje v súvislosti s projektami – súťaž 10.
ročník „O cenu mažoretiek TaktikSobotište 2019
a účasť na nepostupových súťažiach
Slovenský zväz chovateľov – základná
organizácia Sobotište – bežné výdaje na prípravu
a organizovanie oblastnej výstavy holubov
a miestnej výstavy králikov a hydiny
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi A.V. na
Slovensku - farnosť v Sobotišti- bežné výdaje na
renováciu kultúrnej pamiatky kostola – oprava
strechy CZ ECAV Sobotište
SPOLU

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

6 444,00

6 444

0,00

150,00

150,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

400,00

400,00

0,00

600,00

600,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

600,00

600,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

14 194,00

14 194,00

0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2019
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia – koncesná listina č. j ŽO 1465/93
z 19.04.1993 a živnostenský list č. j. 1464/93 z 19.04.1993. Predmetom podnikania je:
-usporadúvanie tanečných zábav a disko zábav pre verejnosť
- cestná motorová doprava- verejná nákladná doprava /vnútroštátna/
- pohrebná činnosť vrátane prepravy zosnulých
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
- murárstvo, stolárstvo, maliarstvo, oprava motocyklov, dámske krajčírstvo, holičstvo,
výmlat obilia, kúrenárstvo, porez palivového dreva pre domácnosť, práce vykonávané
poľnohospodárskou technikou, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi, údržba a správa verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, správa a
údržba verejnej zelene, čistenie obce
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
42 879,33 EUR
Celkové výnosy
42 880,01 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
0,68 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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

Základná škola Sobotište

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

103 159,02

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

103 012,04

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

146,98
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola Sobotište

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

419 867,05

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

419 790,07

76,98

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Sobotište nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu a ani žiadnej príspevkovej
a právnickej osobe neposkytla finančné prostriedky.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Sobotište nezaložila žiadnu právnickú osobu a ani neposkytla finančné prostriedky.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Okresný úrad
Trnava
Okresný úrad
Trnava
MV SR
Ministerstvo
dopravy ,
výstavby a RR
SR
ÚPSV a R Senica
Okresný úrad
Trnava
Okresný úrad
Trnava
Okresný úrad
Trnava
Okresný úrad
Senica
MV SR

Dotácia na prenesený výkon –
školstvo
Bežné výdaje
Dotácia na nenormatívne výdaje odchodné v školstve
Dotácia na matričnú činnosť –
bežné výdaje
Dotácia na prenesený výkon ŠS na
úseku miestnych komunikácií –
BV(bežné výdavky)
Dotácia na stravu zdarma pre deti
MŠ a ZŠ - bežné výdaje
Dotácia na dopravné deťom v ZŠ
Bežné výdaje
Dotácia na vzdelávacie preukazybežné výdaje
Dotácia na predškolskú výchovu
- bežné výdaje
Dotácia na voľby prezidenta I. a II.
kolo – bežné výdaje
Dotácia na prenesený výkon ŠS na
Úseku životného prostredia- bežné
výdaje

385 489,00

385 489,00

0,00

2 375,00

2 375,00

0,00

3 679,19

3 679,19

0,00

64,50

64,50

0,00

17 709,60
2 714,00

12 862,50
2 637,02

4 847,10
76,98

3 642,00

3 642,00

0,00

2 770,00

2 770,00

0,00

1 200,85

1 200,85

0,00

139,57

139,57

0,00
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Dotácia na prenesený výkon ŠS na
Úseku evidencie obyvateľov
REGOB- bežné výdaje
MŠ SR
Dotácia . vzdelávanie detí v MŠnemčina
Krajský úrad
Dotácia na starostlivosť o vojnové
Trnava
hroby – bežné výdaje
Okresný úrad
Dotácia na voľby do európskeho
Senica
parlamentu – bežné výdaje
Okresný úrad
Dotácia na asistenta učiteľa – bežné
Trnava
výdaje
Okresný úrad
Dotácia na učebnice prvoukyTrnava
bežné výdaje
Okresný úrad
Dotácia na lyžiarsky kurz – bežné
Trnava
výdaje
MV SR
Dotácia na register adries –bežné
výdaje
Okresný úrad
Dotácia na školu v prírode –
Trnava
pohybové aktivita- bežné výdaje
Ministerstvo
Bežný transfer – projekt EU
pôdohospodárstva Intereg medzi SR a ČR – „Po
SR
stopách habánov“- obnova mlyna
MF SR
Kapitálový transfer na
rekonštrukcia chodníka k MŠ
Environmentálny Kapitálový transfer na rozšírenie
fond
kapacít MŠ – rekonštrukcia strechy
Environmentálny Kapitálový transfer na výstavu
fond
Splaškovej kanalizácie I. etapa
MV SR

492,69

492,69

0,00

2 036,04

2 036,04

0,00

179,34

179,34

0,00

640,71

640,71

0,00

11 088,00

11 088,00

0,00

50,00

50,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

21,20

21,20

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

20 633,31

20 633,31

0,00

10 500,00

0,00 10 500,00

60 000,00

60 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

115 477,65

115 477,65

0,00

2.časť

Ministerstvo
Kapitálový transfer – projekt EU
pôdohospodárstva Intereg medzi SR a ČR – „Po
SR
stopách habánov“- obnova mlyna
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Sobotište neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Sobotište neposkytla finančné prostriedky iným obciam v roku 2019.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Sobotište v roku 2019 neuzatvorila žiadne zmluvy s VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2015 z 15.12.2015 obec Sobotište zostavuje
a predkladá čerpanie rozpočtu bez programovej štruktúry.
Vypracovala : Hurbanisová Marta

Predkladá : Mgr. Dušan Horňák
starosta obce Sobotište
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 7 723,90 EUR.
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