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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 (ďalej len ,,Zákon“). Rozpočet obce Hronsek s vnútorným
členením na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 13.12.2017.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný, kapitálový rozpočet schodkový, pričom výška schodku predstavovala 54.804,00 eur
a bola krytá prostriedkami rezervného fondu a nevyčerpanou účelovou dotáciou prijatou v roku
2017.
Úpravy rozpočtu na v roku 2018:











prvá zmena schválená dňa 21.03.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2018
druhá zmena schválená dňa 04.04.2018 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
obce Hronsek – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do
2.000,00 €
tretia zmena schválená dňa 30.04.2018 v zmysle smernice o postupe a zaraďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu obce
štvrtá zmena bola schválená dňa 16.05.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č.
9/2018
piata zmena bola schválená dňa 31.05.2018 v zmysle smernice o postupe a zaraďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu obce a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce
Hronsek – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do 2.000,00
€
šiesta zmena schválená dňa 30.04.2018 v zmysle smernice o postupe a zaraďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu obce
siedma zmena schválená dňa 25.07.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č.
11/2018
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ôsma zmena rozpočtu bola schválená dňa 31.08.2018 v zmysle smernice o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a
darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce a v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce Hronsek – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu
obce do 2.000,00 €
 deviata zmena rozpočtu bola schválená dňa 30.09.2018 v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce Hronsek – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu
obce do 2.000,00 €
 desiata zmena rozpočtu bola schválená dňa 31.10.2019 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 14/2018
Úpravy rozpočtu sa týkali presunov finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
povoleného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu, ako aj zapojenia príjmových finančných
operácií do rozpočtu obce.
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
239.906,00

Upravený
rozpočet
517.158,26

185.102,00
0,00
54.804,00

218.318,90
191.148,36
107.691,00

239.906,00

482.158,26

185.102,00
54.804,00
0,00

212.461,90
269.696,36
0,00

0,00

35.000,00

Tabuľka obsahuje porovnanie údajov upraveného rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu.
Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa
ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Podľa § 10 ods. 3 Zákona, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce vnútorne člení
na:
a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce,
b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce
c) finančné operácie obce.
Celkové príjmy obce boli tvorené bežnými príjmami v podiele 46,44 %, kapitálovými príjmami
s podielom 37,90 % a príjmami z finančných operácií 15,66 % (bankový úver 9,92%, príjmy
z rezervného fondu obce 5,35 %, nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky z roka 2017
podiel 0,4 %) .
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zrástol podiel kapitálových príjmov na celkových
príjmoch obce, tento trend je vyvolaný získaním dotácií na realizovanie kapitálových aktivít
obce. V roku 2017 predstavoval podiel kapitálových príjmov na celkových príjmoch obce len
9,06 %.
V roku 2018 boli do rozpočtu obce zapojené prostriedky rezervného fondu obce vo výške
26.974,88 €. Nevyčerpaná účelová dotácia a dar z predchádzajúceho obdobia vo výške
2.000,00€ boli do konca roka 2018 vyčerpané.
V sledovanom období roka 2018 klesol podiel daňových príjmov na skutočných celkových
príjmoch obce Hronsek zo 77,26% v roku 2017 na 38,65 %. V medziročnom porovnaní vzrástli
daňové príjmy obce o 15.067,18 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenala obec
v roku 2018 nárast príjmov z grantov a dotácií. V hodnotovom vyjadrení predstavovala skutočná
výška týchto príjmov 215.248,64 € (42,79 % -ný podiel na celkových príjmoch obce).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli príjmy obce z grantov a transferov
o 184.924,46€.
V roku 2018 obec Hronsek čerpala dlhodobý úver vo výške 50.00,00 € na kúpu hnuteľného
majetku – kolesového traktora s nosičom kontajnerov a kontejnerom. Splatnosť úveru je
30.06.2026.
Príjmy obce dosiahnuté v roku 2018 v presnom hodnotovom a percentuálnom vyjadrení tvoria
prílohu č. 1 Záverečného účtu obce Hronsek.
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2.1. Bežné príjmy
Bežné príjmy v roku 2018, po zohľadnení rozpočtových opatrení, boli rozpočtované vo výške
218.318,90 €. Obec ich naplnila na 107,25 %, t. j. skutočná výška bežných príjmov
predstavovala 234.151,34 €.
V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 obec zaznamenala nárast bežných príjmov
o 31.228,94 €.
Bežné príjmy obce tvorili tri kategórie príjmov:
a) daňové príjmy,
b) nedaňové príjmy
c)

bežné granty a transfery
Druh príjmu

Skutočnosť
k 31.12.2018

% podiel príjmov na
celkových príjmoch
obce
194.875,66
83,23
14.502,40
6,19
24.773,28
10,58

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné granty a
transfery

Hlavným a najdôležitejším zdrojom bežných príjmov obce sú daňové príjmy, ich podiel na
bežných príjmov obce zaznamenal v sledovanom období v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím 5,38 %-ný pokles.
V percentuálnom vyjadrení tvorili daňové príjmy 83,23 % z bežných príjmov obce, nedaňové
prímy 6,19 % a bežné granty a transfery predstavovali 10,58 % z celkových bežných príjmov
obce.

2.1.1. Daňové príjmy
V rámci tejto hlavnej kategórie príjmov obec klasifikuje všetky druhy daní a to najmä:
a) daň z príjmov FO (Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu)
b) dane z majetku
c) dane za špecifické služby.
Rozpočet na rok
2018
173.999,00

Rozpočet po
zmenách
180.335,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
194.875,66

% plnenia
(skutočnosť/rozpočet
po zmenách)
108,06
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Podielová daň je príjmom rozpočtu obce, ktorý plynie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
daňového úradu.
Z rozpočtovanej finančnej čiastky poukázanej obci z výnosu dane z príjmov v sume 130.000,00€
boli k 31.12.2018 skutočne poukázané finančné prostriedky v sume 141.783,51 €, čo predstavuje
plnenie na 109,06 %. V roku 2018 zaznamenala obec Hronsek medziročný nárast príjmov
klasifikovaných v rámci podpoložky 111 003(výnos dane z príjmov) o 14.086,92 €.
Daň z nehnuteľností
Skutočné príjmy z dane z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome predstavovali v sledovanom období 36.308,20 €. V porovnaní
s upraveným rozpočtovaným príjmom ide o plnenie na 108,60 %. Obec dosiahla príjmy z dane
z pozemkov v sume 11.185,12 €, z dane zo stavieb v sume 24.984,67 € a z dane z bytov v sume
138,41 €. V porovnaní s rokom 2017 klesli príjmy obce z uhradenej dani z nehnuteľnosti
o 261,32 eur. K 31.12.2018 neevidovala obec Hronsek pohľadávky na vyrubených daniach
z nehnuteľnosti.
Dane za špecifické služby
V tejto oblasti klasifikujeme dane, o ktorých obec rozhodla, že ich bude vyberať, a to:


daň za psa,



daň za komunálny odpad,



daň za ubytovanie



daň za užívanie verejného priestranstva.

Správcom týchto daní je obec. Podmienky určovania a vyberania týchto daní v podmienkach
obce, platné na rok 2018, boli upravené vo VZN obce. Obec v roku 2018 dosiahla príjem
z predpísanej dane za psa vo výške 1.020,62 €. Príjem z dane za ubytovanie predstavoval
1.624,00 €. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva predstavoval 372,10 €. Obec
zinkasovala príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 13.787,43 €.
Celková výška príjmov z daní za špecifické služby v roku 2018 bola 16.783,95 €, čo predstavuje
99,30 % - né plnenie z očakávaných rozpočtovaných príjmov obce z týchto daní. Zároveň
možno konštatovať, že obec dosiahla 100% - né plnenie vo vzťahu k vyrubenej dani a neeviduje
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neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti. K 31.12.2018 obec evidovala pohľadávku
z vyrubenej dane za ubytovanie v lehote splatnosti a výške 351,00 €.
Medziročne dosiahla obec nárast príjmov z daní za špecifické služby o 1.241,58 €. Tento rast bol
spôsobený zvýšením dane za komunálny odpad v roku 2018. Naopak príjem z dane za
ubytovanie zaznamenal medziročný pokles o 105,20 €, v percentuálnom vyjadrení ide až o cca.
22% pokles oproti príjmom predchádzajúceho roka.

2.1.2. Nedaňové príjmy
Štruktúra nedaňových príjmov skutočne dosiahnutých k 31.12.2018:
1. príjmy z vlastníctva majetku obce,

(16,96 %-ný podiel)

2. administratívne a iné poplatky a platby,

(61,94 %-ný podiel)

3. úroky z účtov finančného hospodárenia,

(4,18 %-ný podiel )

4. iné bežné nedaňové vlastné príjmy.

(16,88 %-ný podiel)

Rozpočet na rok
2018
11.103,00

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2018

13.184,81

14.502,40

% plnenia
(skutočnosť/rozpočet
po zmenách)
109,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
V roku 2018 dosiahla obec Hronsek príjmy z vlastníctva majetku, a to z prenájmu pozemkov vo
výške 416,37 €. Ide najmä o príjem z platných nájomných zmlúv na hrobové miesta. Príjem z
príležitostného prenájmu budov a priestorov predstavoval v sledovanom období 2.034,67 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Skutočne dosiahnuté príjmy zahrnuté v tejto skupine predstavovali v roku 2018 celkovo
8.983,17€ a ich podiel na celkových bežných príjmoch obce predstavoval v sledovanom období
3,84 %. Najvyšší podiel na tejto skupine príjmov majú príjmy z náhodného predaja služieb a to
51,94 %, ide predovšetkým o príjmy zo vstupného – Hronsecký bál 2018, príjmy z hlásenia
v obecnom rozhlase a príjmy zo služieb spojených s prenájmom priestorov (spotreba el. energie,
plynu a vody).
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Ďalšou podpoložkou v rámci tejto položky ekonomickej klasifikácie s podielom 20,94 % na
skupine príjmov s názvom administratívne poplatky sú príjmy za stravné, ktoré v sledovanom
období predstavovali 1.881,46 €.
Obec prijala poplatky poukázané zákonnými zástupcami detí v materskej škole na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zmysle VZN č. 3/2018 vo výške 1.135,00
€.
Poslednou podpoložkou tejto skupiny príjmov sú príjmy zo správnych poplatkov, ktoré v roku
2018 predstavovali celkovo 1.301,00 €. Tieto príjmy zaznamenali medziročný pokles o 12,54 %.
Výška príjmov klesá už od roku 2016, kedy dosiahla 1.782,00 €.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, nenávratných finančných výpomoci, vkladov ážio
Obec dosiahla v roku 2018 príjmy z vkladov vo výške 606,78 €, rozpočtovaná výška príjmov
predstavovala 350,00 €. Ide o úroky z vkladov na bežnom účte a poistnom účte obce.
Iné bežné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
300,00

Skutočnosť k 31.12.2018
2.448,60

% plnenia
189,84

Obec dosiahla v roku 2018 príjmy z úhrady čiastočného podielu obciam združenia SEZA na
základe uznesenia VZ SEZA bod 5, konaného dňa 05.03.2018 bo výške 848,38 €. Príjem
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 380,19 € a príjem z dobropisov vo výške
584,42 € (pohľadávky roka 2017). V roku 2018 bola obci Hronsek vyplatená náhrada škody na
majetku obce – žumpa obecného úradu vo výške 564,81 €.

2.1.3. Prijaté granty a transfery
V rámci rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 24.799,09 € obec dosiahla
99,90% - né skutočné plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
501,05 Voľby do orgánov samosprávy obcí
220,77 Prenesený výkon štátnej správy na
úseku evidencia obyvateľov,
prenesený výkon štátnej správy
37,20 Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries
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Ministerstvo vnútra SR

63,85 Starostlivosť o životné prostredie,
prenesený výkon štátnej správy
100,00 Slávnostný deň obce Hronsek

SETEC, s.r.o., Partizánska cesta 89,
BB
BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70,
BB
BETY, s.r.o., J. Bánika 4, Zvolen
Urbárska, lesná a pasienková
spoločnosť, pozemkové
spoločenstvo, Zámocká 2, Hronsek
Ministerstvo vnútra SR
prostredníctvom okresného úradu
BB, odbor školstva
Dotácia Banskobystrický
samosprávny kraj
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Banská Bystrica
Dotácia z environmentálneho fondu
v rámci programu obnovy dediny
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

200,00 Hronsecká lipová ratolesť
80,00 Hronsecká lipová ratolesť
100,00 Hronsecká lipová ratolesť
112,00 Nenormatívne finančné prostriedky na
rok 2018 – príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ
819,00 Hronsecká lipová ratolesť
2.009,40 Projekt: ,,Praxou k zamestnaniu“
4.808,52 Dotácia z environmentálneho fondu na
parkové úpravy
1.400,00 Dotácia dobrovoľný hasičský zbor
obce, materiálno-technické vybavenie,
osobné ochranné pracovné
prostriedky, odborná príprava
a zabezpečenie servisu
742,59 Spoločný stavebný úrad,
prenesený výkon štátnej správy
28,90 Špeciálny stavebný úrad,
prenesený výkon štátnej správy
13.500,00 Oprava priestorov obecného úradu

Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo financií SR

Použitie grantov a transferov bolo účelovo viazané. Všetky prostriedky na prenesený výkon
štátnej správy boli použité v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou na úhradu výdavkov
preneseného výkonu štátnej správy.

2.2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok
2018
0,00

Rozpočet po
zmenách
191.148,36

Skutočnosť
k 31.12.2018
191.094,56

% plnenia
99,97

V sledovanom období dosiahla obec kapitálové príjmy v celkovej výške 191.094,56 €.
Najvyšší podiel v rámci tejto skupiny príjmov tvorili príjmy z tuzemských kapitálových grantov
a transferov, ich skutočná výška k 31.12.2018 predstavovala 191.005,36 €.
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Účel použitia kapitálových grantov a transferov:


Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení §8a zákona č. 523/2004 Z. z.
a zákona č. 526/2010 Z. z. na Hasičskú zbrojnicu v Hronseku vo výške 30.000,00 €
a Hasičskú zbrojnicu v Hronseku – II. Etapa vo výške 30.000,00 €.



Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality, na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality
,,Priestory pre plnohodnotné využitie voľnočasových aktivít detí a mládeže v obci
Hronsek ako nástroj pri prevencii pred socio-patologickými javmi vo výške 5.000,00 €



Nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ktorý bol poskytnutý v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnejším
a kvalitnejším verejným službám, investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí materských škôl vo výške 126.005,36 €.

Z predaja vlastného nehnuteľného majetku - pozemkov obec v roku 2018 získala obec 89,20 €.

2.3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok
2018
54.804,00

Rozpočet po
zmenách
107.691,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
78.974,88

% plnenia
73,33

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 107.691,00 € obec realizovala
k 31.12.2018 čerpanie vo výške 78.974,88 €.
Skutočné čerpanie rezervného fondu v roku 2018 bolo nasledovné:


Materská škola v Hronseku, technické zhodnotenie existujúcej stavby pre potreby
materskej školy v Hronseku s prvkami inkluzívneho vzdelávania na základe uznesenia
číslo 13/2018 zo dňa 21.03.2018 a číslo 12/2018 zo dňa 25.07.2018 vo výške 15.374,88 €



Projektová dokumentácia –Hasičská zbrojnica v obci Hronsek na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce číslo 13/2018 zo dňa 21.03.2018 vo výške 2.920,00 €
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Kolesový traktor s príslušenstvom na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
číslo 10/2018 zo dňa 16.05.2018 vo výške 8.680,00 €

V roku 2018 obec Hronsek čerpala dlhodobý úver vo výške 50.00,00 € na kúpu hnuteľného
majetku – kolesového traktora s nosičom kontajnerov a kontejnerom. Splatnosť úveru je
30.06.2026.
V roku 2018 obec Hronsek zapojila do rozpočtu obce finančný dar poukázaný v roku 2017 na
základe darovacej zmluvy s neziskovým fondom NEZÁVISLOSŤ, n. f. na účel použitia:
Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Hronsek. Tieto finančné prostriedky boli použité
v súlade s darovacou zmluvou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok
2018
239.906,00

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2018

482.158,26

403.382,69

% plnenia
(skutočnosť/rozpočet
po zmenách)
83,66

Skutočné výdavky obce dosiahli 91,56 % z celkových výdavkov rozpočtovaných na rok 2018.
V medziročnom porovnaní (výdavky roka 2017 =196.577,54 €) obec zaznamenala nárast
výdavkov o 206.805,15 €. Bežné výdavky tvorili 47,81 % z celkových výdavkov obce. Možno
konštatovať, že zvýšenie celkových výdavkov obce v roku 2018 súvisí s investičnou činnosťou
obce Hronsek.
Výdavky za rok 2018 v presnom hodnotovom a percentuálnom vyjadrení tvoria prílohu č. 2
Záverečného účtu obce Hronsek za rok 2018.

Rozpočet na rok
2018
185.102,00

3.1.

Bežné výdavky

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2018

212.461,90

192.872,85

% plnenia
(skutočnosť/rozpočet
po zmenách)
90,78

V porovnaní z predchádzajúcim obdobím výrazne klesol podiel bežných výdavkov obce na
celkových výdavkoch. V roku 2017 to bol 91,56 %- ný podiel, pričom v roku 2018 tento podiel
klesol na 47,81 %, a to aj napriek medziročnému nárastu bežných výdavkov o 32.634,25 €.

12

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek
Záverečný účet 2018

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, ktorá sa uplatňuje pri členení výdavkov:
01 VŠEOBECNÉ SLUŽBY
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.4.3 Výstavba
04.5.1 Cestná doprava
04.7.3. Cestovný ruch
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.4.0 Verejné osvetlenie
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
08.2.0 Kultúrne služby
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
09 PREDPRIMÁRNE A PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
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Celkové bežné výdavky obce podľa štatistickej klasifikácie
číselné vyjadrenie št. Výška výdavku Výška výdavku
klasifikácie
k 31.12.2017 v € k 31.12.2018 v €
01.1.1.
01.1.2.
01.6.0.
03.2.0.
04.4.3.
04.5.1.
04.7.3.
05.1.0.
05.4.0.
06.4.0.
08.1.0.
08.2.0.
08.3.0.
08.4.0.
09.1.1.1.
09.1.2.
10.2.0.
10.9.0.
Bežné výdavky spolu

98.509,13
1.235,58
513,95
1.740,84
1.570,40
3 898,04
0,00
13.361,90
8.068,64
11.207,87
5.898,64
12.610,63
64,78
524,20
0,00
0,00
660,00

118.306,60
1.836,47
501,05
1.940,45
1.576,80
715,41
554,00
15.209,89
1.735,73
2.781,04
2.319,81
14.184,03
105,46
1.159,90
29.102,21
96,00
690,00

374,00
160 238,60

58,00
192.872,85

Podiel výdavku
k 31.12.2018 na celkových
BV v %
61,34
0,95
0,26
1,01
0,82
0,37
0,29
7,89
0,90
1,44
1,20
7,35
0,05
0,60
15,09
0,05
0,36
0,03
100

V rámci výdavkov zahrnutých v štatistickej klasifikácií 0111 Výkonné a zákonodarné

orgány obec účtuje výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na tovary a
služby na chod všeobecnej správy obecného úradu. V oblasti skutočných výdavkov výkonných
a zákonodarných orgánov dosiahla ÚJ k 31.12.2018 celkovo 97,05- né plnenie na ich
rozpočtovanej hodnote (t.j. skutočné výdavky = 118.306,60 €).


Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 56.093,00 € na tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad, osobný príplatok
a odmeny zamestnancov (KZ: 41) sa skutočne k 31.12.2018 vyčerpalo 55.941,19 €, čo je 99,73
% čerpanie. V rámci tejto podpoložky sú sledované mzdové prostriedky 4 pracovníkov OcÚ,
starostu a hlavného kontrolóra obce. V roku 2018 mali tieto výdavky 29 %-ný podiel na
bežných výdavkoch obce.
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Medziročný rast mzdových výdavkov o 4.778,67 € súvisí s rastom miezd zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a s rastom priemernej mzdy v roku 2018, od výšky ktorej sa
odvíjala mzda starostu a hlavnej kontrolórky obce Hronsek. Výdavky na prenesený výkon štátnej
správy v rámci všeobecných služieb na tarifné platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania predstavovali v uplynulom roku 180,00 €.


Poistné a príspevok do poisťovní

V rámci tejto položky obec eviduje výdavky zamestnávateľa do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne

(nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie

v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity). V roku 2018 predstavovali tieto výdavky 10,39 %ný podiel na bežných výdavkoch obce. Medziročne vzrástli o 1.570,76 €, t. j. o 8,50%. Povinné
odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z prímov zamestnancov z preneseného
výkonu štátnej správy predstavovali 63,08 €.


Tovary a služby

V percentuálnom vyjadrení predstavovali tieto výdavky 14,52 %-ný podiel na bežných výdavkov
obce dosiahnutých za obdobie roka 2018.
Z rozpočtovaných výdavkov na cestovné náhrady v výške 3.640,00 € bolo v roku 2018
vyčerpaných 3.639,84 € (kód zdroja 41). V medziročnom porovnaní dosiahla obec nárast týchto
výdavkov o 791,78 €.
Po úprave rozpočtu v roku 2018 predstavovali rozpočtované výdavky obce na poštovné služby
660,00 €. K 31.12.2018 dosiahla obec skutočný výšku týchto výdavkov 649,07 €, čo je 98,34 %né čerpanie z upraveného rozpočtu. Aj u tohto druhu výdavku môžeme sledovať medziročný
nárast, a to o 185,17 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 39,92 %.
Výdavky na telekomunikačné služby predstavovali v sledovanom období 670,67 €. Medziročne
vzrástli len minimálne.
Výdavky na elektrickú energiu a plyn za priestory obecného úradu a prenajímaných
nebytových priestorov predstavovali k 31.12.2018 celkovo 5.025,41 €. Medziročne zaznamenala
obec nárast výdavkov za odobratú elektrickú energiu a plyn o 2.015,11 €.
Z rozpočtovaných 4.446,00 € (položka ekonomickej klasifikácie č. 633006 - všeobecný
materiál) bolo skutočne vyčerpaných 4.400,22 €. V rámci tejto skupiny výdavkov obec účtovala
výdavky na kancelárske potreby, čistiaci, hygienický materiál, hmotný majetok s dobou použitia
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dlhšou ako 1 rok a s obstarávacou cenou nižšou ako 800,00 €. Výdavky na všeobecný materiál
v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 2.922,13 €.
V roku 2018 realizovala obec Hronsek opravu priestorov obecného úradu obce, ktorá spočívala
vo výmene podláh, obnove stierok a obkladov, vo výmene elektroinštalácie a vykurovacích
zariadení v kanceláriách obecného úradu. Súčasťou výdavkov bolo aj obstaranie kancelárskeho
nábytku. Na tento účel bola obci poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR vo
výške 13.500,00 € (kód zdroja 111), vlastné prostriedky obce vynaložené na účel realizácie tohto
projektu predstavovali 1.785,19 €.
Výdavky na školenia, kurzy, semináre a porady boli v roku 2018 rozpočtované vo výške 520,00
€, rozpočtovým opatrením sa výdavky na tejto podpoložke znížili na 126,00 €. Skutočné
čerpanie k 31.12.2018 predstavovalo 110,00 €.
Skutočné výdavky na všeobecné služby predstavovali v roku 2018 celkom 721,96 €. Pomer
skutočnej výšky výdavkov k rozpočtovaným výdavkom (po úprave rozpočtu) na všeobecné
služby v roku 2018 predstavuje 99,99 %. Ide najmä o výdavky na služby poskytované v oblasti
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, preventivára požiarnej
ochrany obce a zodpovednej osoby. V medziročnom porovnaní môžeme sledovať rast výdavkov
na uvedené služby o 176,02 €.
V medziročnom porovnaní dosiahla obec Hronsek 118 %-ný rast výdavkov na špeciálne služby.
Dôvodom bola najmä potreba realizácie verejného obstarávania na stavebné práce
uskutočňované v sledovanom období. Okrem výdavkov na služby v oblasti verejného
obstarávania sú súčasťou výdavkov aj výdavky na právne a poradensko-konzultačné služby.
Skutočná výška týchto výdavkov za sledované účtovné obdobie predstavovala 1.755,00 €.
Výdavky na poistenie majetku obce sa v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
nezmenili a ich skutočná výška bola 894,65 €, výdavky na tvorbu sociálneho fondu
predstavovali 567,20 €. Výdavky na nákup stravných lístkov k 31.12.2018 dosiahli výšku
3.550,80 €. Tieto výdavky sú čiastočne kryté príjmami od zamestnancov obce.
Výdavky obce na odmeny a príspevky poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2018
predstavovali 1.888,29 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástli výdavky o 291,97 €.
V rámci oblasti skupiny výdavkov 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti obec vykazuje
výdavky na bankové poplatky a služby účtovného auditu. V roku 2018 predstavovala výška
výdavkov v tejto oblasti 1.306,54 €. Medziročný nárast výdavkov o 70,96 € súvisí so zmenou
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poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s.. V roku 2018 obec Hronsek prijala
návratné zdroje financovania (bankový úver) vo výške 50.000,00 €. V súvislosti s touto
skutočnosťou účtovala v roku 2018 o úrokoch a poplatkoch za úverový účet. Celková výška
splateného úroku predstavovala 223,93 € a výška poplatku za vedenie úverového účtu
predstavovala 306,00 €.
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované obsahujú skupinu výdavkov
vynaložených na voľby do orgánov samospráv obcí, ktoré sa uskutočnili v roku 2018. Celkový
objem výdavkov predstavoval 501,05 €. Tieto výdavky boli uhradené zo štátneho rozpočtu SR.
03.2.0 Ochrana pred požiarmi – táto skupina výdavkov zahŕňala v roku 2018 výdavky na
spotrebu el. energie, palivá osobné ochranné pracovné prostriedky a školenia, vynaložené
v súvislosti s prácou dobrovoľného hasičského zboru obce. Obec Hronsek v

roku 2018

vynaložila na ochranu pred požiarmi celkovo 1.940,45 € eur. Z hľadiska zdrojov, z ktorých obec
čerpala prostriedky na úhradu výdavkov PO tvorila dotácia z DPO SR 1.400,00 €. Vlastné
prostriedky obce predstavovali 540,45 €.
04.4.3 Výstavba
Obec účtovala výdavky na chod spoločného stavebného úradu vo výške 1.576,80 eur. Tieto
výdavky boli kryté vlastnými príjmami obce (771,49 €) a dotáciou na úhradu preneseného
výkonu štátnej správy (805,31 €) prijatou zo štátneho rozpočtu SR.
04.7.3 Cestovný ruch
Obec účtovala výdavky na vstupný poplatok a členský príspevok do Oblastnej organizácií
cestovného ruchu. Výška týchto výdavkov predstavovala 554,00 €. Vstup do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu bol schválený v roku 2018.
04.5.1 Cestná doprava
V rámci skupiny výdavkov na cestnú dopravu obec zaznamenala v r. 2018 výdavky vo výške
715,41 €. Išlo o výdavky na obstaranie na údržbu miestnych komunikácií. Od konca roka 2018 si
obec Hronsek zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií vo vlastnej réžií.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
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Rozpočtované výdavky na odvoz komunálneho odpadu a prenájom odpadových nádob naplnila
obec na 79,98%. Celkové výdavky na vývoz odpadu predstavovali 11.583,95 €, čo je pokles
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 1.374,82 €. Výdavky na prenájom odpadových nádob
predstavovali 278,88 €. Obec v roku 2018 vynaložila na projekt s názvom ,,Zlepšenie
odpadového hospodárstva v obci“ prostriedky z Environmentálneho fondu (KZ: 45) vo výške
2.802,12 €. Podiel výdavkov obce na nakladanie s odpadmi dosahoval 7,89 % na celkových
bežných výdavkoch obce.
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
Celkovo obec vynaložila na túto oblasť 1.735,73 €. Výdavky kryté vlastnými príjmami obce
predstavovali 1.671,88 €. Ide o výdavky na spotrebované pohonné hmoty pri údržbe zelene, na
materiál na opravu a údržbu strojov a zariadení vo vlastnej réžií a rutinnú údržbu strojov.
Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli kryté príjmami
z dotácie prijatej na tento účel, predstavovali 63,85 €.
06.4.0 Verejné osvetlenie
Výdavky na spotrebu el. energie na verejné osvetlenie tvoria 52,14%-ný podiel na celkových
výdavkoch tejto skupiny. V hodnotovom vyjadrení obec vynaložila v sledovanom období
2.781,04 € na zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev a jeho údržby, čo predstavuje
medziročný pokles výdavkov o 8.356,45 €. Medziročný pokles výdavkov v sledovanom období
súvisí s údržbou verejného osvetlenia na celom území obce v roku 2017.
08.1.0 Športové služby
Výdavky na športové služby obce predstavujú 1,20 %-ný podiel na celkových bežných
výdavkoch obce Hronsek. Obec tu účtuje výdavky na údržbu futbalového štadióna, t.j.
predovšetkým výdavky na elektrickú energiu, vodu a materiál spotrebovaný pri prevádzke
areálu. V roku 2018 obec poskytla
V roku 2018 obec poskytla v zmysle platného VZN obce transfer Telovýchovnej jednote
Hronsek vo výške 1.365,00 €. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu obce Hronsek a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2018 zo
dňa 21.03.2018.
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08.2.0 Kultúrne služby
Skupina zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia ako detský karneval (251,04 €), Slávnostný deň
obce (3.841,88 €), deň detí (celkové výdavky vo výške 156,87 €), Hronsecká lipová ratolesť
(1.387,61 €), činnosť ZPOZu (322,34 €), posedenie občanov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším (177,01 €), posedenia klubu dôchodcov (350,00 €), Hronsecký bál (výdavky boli kryté
príjmami z podujatia vo výške 3.483,00 €), Stretnutie detí s Mikulášom (364,14 €) a ďalšie
výdavky napr. výzdoba pri ekumenickej bohoslužby a účasť na pohreboch občanov obce.
V rámci podpoložky 633006 obec Hronsek účtovala aj výdavky na pivné sety, obrusy, poháre,
ktoré sa používajú pri niektorých kultúrnych podujatiach realizovaných obcou Hronsek.
Celkové ročné výdavky predstavovali 14.184,03 €. Z hľadiska zdrojov krytia boli tieto výdavky
realizované predovšetkým z vlastných príjmov obce = 11.635,03 € (medziročný nárast výdavkov
o 1.335,24 €), z darov od subjektov mimo verejnej správy = 1.730,00 € a z dotácie
Banskobystrického kraja vo výške 819,00 €.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
Ide o skupinu výdavkov na autorské odmeny za licencie pre Slovenský ochranný zväz autorský
za hudbu reprodukovanú technickým zariadením, alebo kultúrno-spoločenské podujatia
s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou. Celková výška výdavkov
k 31.12.2018 predstavovala 105,46 €.
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Obec Hronsek je členom niekoľkých združení:


Združenie miest a obcí Slovenska



Banskobystrické regionálne združenie



Mikroregión Pozdola Bystrice



Združenie zborov pre OZ človek človeku v Slovenskej republike



Združenie historických miest a obcí SR



Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin



Oblastná organizácia cestovného ruchu

Celková výška členských príspevkov v roku 2018 predstavovala 684,80 €. V roku 2018 obec
poskytla v zmysle platného VZN obce transfer Rímsko-katolíckej cirkvi a Cirkevnému zboru
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ECAV Hronsek v celkovej výške 400,00 €. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hronsek

a na základe uznesenia obecného

zastupiteľstva č. 6/2018 zo dňa 21.03.2018.
Výdavky na tovary a služby, ktoré sú spojené s prevádzkou obecného cintorína predstavovali
v roku 2018 v úhrne 75,10 €.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
V septembri 2018 obec Hronsek otvorila novú Materskú školu. Celkové bežné výdavky
predstavovali 29.102,21 €. Najvyšší, 63,7 %-ný podiel na tejto skupine výdavkov mali výdavky
na tovary a služby (kód zdroja 41), ktorých výška predstavovala 18.538,57 €. Išlo predovšetkým
o výdavky na mobiliár materskej školy, hračky a kancelárske potreby, na služby v oblasti
zabezpečovania stravy pre deti v materskej škole, stravovanie zamestnancov a služby, ktoré
súviseli s realizáciou verejného obstarávania. V rámci tovarov a služieb obec obstarala aj
nevyhnutné kancelárske potreby pre nového mentorovaného zamestnanca v cene 62,52 €. Tieto
výdavky boli kryté finančným príspevkom v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu“.
Obci boli v roku 2018 poskytnuté aj nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ vo výške 112,00 €, ktoré boli použité na výchovu a vzdelávanie detí MŠ,
ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Tarifné platy, osobné príplatky, ostatné príplatky a odmeny pre zamestnankyne materskej
školy predstavovali 7.803,75 €. Pričom výška výdavkov krytá vlastnými príjmami obce
predstavovala 5.856,87 €. Na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov v rámci
národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu“ bola časť výdavkov zaradených na položke
ekonomickej klasifikácie 610 (osobné príplatky, ostatné príplatky a odmeny ) financovaná
z prostriedkov štátneho rozpočtu a z príspevku Európskej únie. Celková výška príspevku za rok
2018 predstavovala 1.946,88 €.
Poistné a príspevky do poisťovní boli v roku 2018 vykázané vo výške 2.585,37 €, čo predstavuje
8,88 %-ný podiel na celkových bežných výdavkoch vynaložených na predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou.
09.1.2. Primárne vzdelávanie
Výdavky na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
vo výške 96,00 €.
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10.2.0. Staroba
Obec Hronsek poskytla v predchádzajúcom období nepeňažný príspevok (nákupné poukážky)
obyvateľom obce, ktorý v roku 2018 dosiahli vek 70 rokov (od tejto hranice je príspevok v
hodnote 10 €/os. Poskytovaný každoročne). V roku 2018 išlo o výdavok vo výške 690,00 €,
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
Obec Hronsek v rámci tejto skupiny výdavkov verejnej správy účtuje výdavky na posudky
o fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb, na základe ktorých je možné vydať
rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby. Celkové výdavky na
túto službu predstavovali v roku 2018 celkovo 58,00 €.

3.2.

Kapitálové výdavky

V roku 2018 predstavovala výška kapitálových výdavkov 210.509,84 €. Podiel kapitálových
výdavkov na celkových výdavkoch obce vzrástol z 18,49 % v roku 2017 na 52,18 % v roku
2018. Obec Hronsek v roku 2018 investovala predovšetkým do rekonštrukcie priestorov
obecného úradu, čím vznikli priestory pre novú materskú školu v obci Hronsek s prvkami
inkluzívneho vzdelávania. Výdavky na túto investičnú činnosť predstavovali 134.785,72 €, čo
predstavuje až cca. 35 % celkových výdavkov obce Hronsek.
Rozpočet na rok
2018
54.804,00

Rozpočet po
zmenách
269.696,36

Skutočnosť
k 31.12.2018
210.509,84

% plnenia
(skutočnosť/rozpočet
po zmenách)
78,05

V roku 2018 obec Hronsek obstarala:


technické zhodnotenie budovy kultúrneho domu, rekonštrukcia priestorov pre potreby
Materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a obstaranie vstavaného nábytku do
kancelárie obecného úradu čerpanie finančné prostriedky čerpané z vlastných bežných
príjmov obce vo výške 2.807,40 € (KZ:41), čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo
výške 8.954,89 € (KZ:46), príjmov z predaja majetku obce vo výške 89,20 € (KZ:43), z
prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 13.044,46 € (KZ: 3AA2) a z prostriedkov
európskej únie 110.877,97 € (3AA1). Z toho výdavky na vstavaný nábytok do kancelárie
obecného úradu predstavovali 740,00 € a výdavky na rekonštrukciu priestorov obecného
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úradu pre potreby Materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania predstavovali
134.785,72 €.
technológiu výdajnej školskej jedálne finančné prostriedky čerpané z prostriedkov
rezervného fondu vo výške 6.419,99 €, z bežných príjmov obce vo výške 61,00 €, z
prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 219,26 € (3AA2) a z prostriedkov európskej
únie 1.863,67 € (3AA1)
projektovú dokumentáciu Hasičskej zbrojnice, výdavok v roku 2018 predstavoval
3.920,00 €. Finančné prostriedky boli čerpané z rezervného fondu (výdavok vo výške
2.920,00) a z bežných príjmov obce
stojiská kontajnerov, výdavok vo výške 2006,40 € (finančné prostriedky z dotácie
z Environmentálneho fondu v rámci programu Obnovy dediny, KZ:45) a výdavok vo
výške 105,60 € z vlastných bežných príjmov obce.
Traktor CASE IH FARMALL 85 A a príslušenstvo: traktorový nosič kontajnerov
a kontajner vaňový výdavok vo výške 58.680,00 € (čerpanie bankového úveru vo výške
50.000,00 € KZ: 52 a čerpanie rezervného fondu vo výške 8.680,00 €)
Technické zhodnotenie viacúčelového ihriska výdavok vo výške 960,00 € (darované
finančné prostriedky z roku 2017 na presne stanovený účel a vlastné prostriedky obce vo
výške 160,00 €)
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – podklady k PD, výdavok vo výške 500,00 €.

3.3.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018
0

3.4.

% čerpania
0

0

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizácií s právnou subjektivitou
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
234.151,34

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

234.151,34

bežné príjmy RO

0,00

192.872,85

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

192.872,85

bežné výdavky RO

0,00

41.278,49
191.094,56

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

191.094,56

kapitálové príjmy RO

0

210.509,84

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

210.509,84

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku – zostatok sociálneho fondu
Nevyčerpané čelovo určené prostriedky
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0

-

19.415,28
21.863,21
91,49
65.000,00
-43.228,28
78.974,88
0,00

78.974,88
504.220,78
403.382,69
100.838,09
65.091,49
35.746,60

Obec Hronsek dosiahla za rok 2018 celkové príjmy vrátane finančných operácií 504 220,78 € a celkové
výdavky vrátane finančných operácií vo výške 403 382,69 €.
Do výsledku hospodárenia sa v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. zahŕňa iba
bežný a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára príjmy a výdavky v danom roku. Nezahŕňajú sa doň finančné
operácie, napr. prevody z peňažných fondov, prijaté úvery a pod.
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Bilancia bežných príjmov a výdavkov bežného rozpočtu je prebytok vo výške 41 278,49 €. Bilancia
kapitálových príjmov a výdavkov je schodok vo výške - 19 415,28 €.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 z bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške

21 863,21 €.
V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, 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, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. V zmysle uvedeného bol prebytok obce
upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo sociálneho fondu vytvorené v roku 2018 vo výške
91,49 €. Obec Hronsek nemá prostriedky sociálneho fondu vedené na osobitnom účte v banke, ich
zostatok sleduje v rámci analytickej evidencie. V roku 2018 boli obci Hronsek poskytnuté účelovo
viazané prostriedky, ktoré neboli vyčerpané do konca roka 2018. Ich výška predstavuje 65 000,00 €
(Zmluva č. 5/BB/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 5 000,00 €, Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000909-003
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky vo výške 30 000,00 € a Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002175 o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,00 €).

Schodok z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2018, po vylúčení účelových a cudzích
prostriedkov je vo výške -43 228,28 €.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2018 bol krytý použitým rezervného fondu
obce Hronsek vo výške 26.974,88 €, účelovo viazanými finančnými prostriedkami z roka 2017
vo výške 2 000,00 € a finančnými prostriedkami z dlhodobého úveru vo výške 50 000,00 €.
Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 35.746,60 € bude použitých v rámci
rezervného fondu obce v budúcom období.
Kontrola zostatku peňažných prostriedkov
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2017

170 158,49 €

(účty 211,221xx, vrátane prostriedkov sociálneho fondu)
Schodok rozpočtového hospodárenia obce

- 43 228,28 €

Návratné zdroje financovania prijaté v r. 2018

+50 000,00 €
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Nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky

+ 65 091,49 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2018

242 021,70 €

Finančné účty (riadok 85 súvahy - ceniny)

242 021,70 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
rezervného fondu a sociálneho fondu
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
Prostriedky minulých rokov
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. 10/2018 zo dňa 16.05.2018
- Uznesenie č.13/2018 zo dňa 21.03.2018
- Uznesenie č. 12/2018 zo dňa 25.07.2018
- Uznesenie č. 12/2018 zo dňa 25.07.2018
- Uznesenie č. 13/2018 zo dňa 12.03.2018
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
KZ prostriedky minulých rokov

Suma v EUR
75.297,29 €
58.322,97 €
+ 25 321,70 €
0,00
8.721,66 €
-8.680,00
-3.125,06
-1.530,00
-10.719,82
-2.920,00
0,00
0,00
82.365,77
58 322,97

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
494,87
658,69
0,00
0,00
249,20
318,00
0,00
0,00
586,36
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

832.029,64

1.095.872,59

Neobežný majetok spolu

653.540,15

845.478,59

6.756,07

8.300,07

Dlhodobý hmotný majetok

528.804,08

719.198,52

Dlhodobý finančný majetok

117.980,00

117.980,00

Obežný majetok spolu

177.436,38

249.256,53

2.315,40

3.885,02

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4.962,49

3.339,81

170.158,49

242.031,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.053,11

1.137,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

832.029,64

1.095.872,59

Vlastné imanie

591.069,55

613.730,94

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

591.069,55

613.730,94

12.143,38

129.419,51

356,68

382,62

0,00

65.000,00

494,87

586,36

11.291,83

13.450,53

0,00

50.000,00

228.816,71

352.722,14

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

50.000,00 EUR

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

0,00 EUR

- voči dodávateľom

2.356,34 EUR

- voči štátnemu rozpočtu

0,00 EUR

- voči zamestnancom

5.322,24 EUR

- ostatné záväzky voči zamestnancom

0,00 EUR

- voči poisťovniam a daňovému úradu

4.594,61 EUR

- ostatné (zrážky zo mzdy)

35,16 EUR

- transf. a ost. zúčtov. so subj. mimo VS

0,00 EUR

- Zúčtovanie medzi subjekt. VS

65.000,00 EUR

Obec Hronsek v roku 2018 uzatvorila Zmluvu o úvere č. 423/CC/18 so Slovenskou sporiteľňou,
a.s. .
Účel úveru: kúpa hnuteľného majetku – kolesového traktora s nosičom kontajnerov
a kontajnerom.
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Výška

Úroková

Ročná

Stav

Stav

Konečná

poskytnutého

sadzba

splátka

k 31.12.

k 31.12.2018

splatnosti

istiny v €

2017

úveru
Slovenská

50.000,00€

12M

6.666,72

sporiteľňa,

EURIBOR +

a.s.

marža

0,00 €

50.000,00

lehota

30.06.2026

0,99

% p. a.

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
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b) suma ročných 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
poskytnuté prostriedky do rozpočtu obce od 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

Suma v €

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12

202.922,40

k 31.12.2017
-

Skutočné bežné príjmy obce

-

Skutočné bežné príjmy RO

202.922,40
0,00

Spolu bežné prímy obce a RO k 31.12.2017

202.922,40

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
50.000,00

-

Zostatok istiny bankových úverov

-

Zostatok istiny z návratných finančných

0,00

výpomocí
-

0,00

Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

50.000,00

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
-

0,00

Z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do

0,00

celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce

50.000,00

k 31.12.2018

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy

§17 ods. 6 písm. a)

k 31.12.2017
50.000,00 €

202.922,40

24,64 %
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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 €

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12

202.922,40

k 31.12.2017
-

Skutočné bežné príjmy obce

-

Skutočné bežné príjmy RO

202.922,40
0,00

Spolu bežné prímy obce a RO k 31.12.2017

202.922,40

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
-

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

-

Dotácie z MF SR

-

Účelovo určené peňažné dary

1.621,91
0,00
11.311,71

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017

12.933,62

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017

189.988,78

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 112 k 31.12.2018
-

651002

223,93

-

821007

0,00

-

821005

0,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

223,93

Suma ročných splátok

Skutočné upravené bežné

vrátane úhrady výnosov za

príjmy k 31.12.2017

§17 ods. 6 písm. b)

rok 2018
223,93 €

189.988,78

0,12 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
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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 uznesením č. 6 zo dňa 21.03.2018 dotácie v súlade s VZN č. 3/2016
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie

Telovýchovná
jednota Hronsek

Účel dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdie
l

Úhrada prevádzkových výdavkov TJ
(spotreba el. energie, údržba trávnika,
odmeny rozhodcov)

1.365,00 €

1.365,00 €

0

Organizovanie detských letných
táborových pobytov a úhradu výdavkov
na celoročnú činnosť

200,00 €

200,00 €

0

Prevádzka Rimsko – katolíckeho kostola
v obci Hronsek

200,00 €

200,00 €

0

Poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí

32,00 €

32,00 €

0

Poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí

64,00 €

64,00

0


štartovné a paušálne výdavky

povinná úhrada za rozhodcov
OBFZ BB



ostatné
predpokladané
(registrácia, prestupy, hosťovania)

Spoločenstvo
evanjelickej
mládeže pri ECAV
na Slovensku
Rímsko – katolícka
cirkev, farnosť
Badín
Slovenské misijné
hnutie, Skuteckého
4, BB
K – centrum, s.r.o.,
J. Kráľa 3, BB

pre
výdaje

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016 o
podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí boli poskytnuté v zmysle §269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §7 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, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších nariadení a v zmysle uznesenia Obecného
zastupiteľstva č. 7/2018 zo dňa 21.03.2018.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu
c)

štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí
e)

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
Nemá zriadenú RO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel - vrátenie
0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel - vrátenie
0,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia
Nemá zriadenú PO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Nemá zriadenú PO
- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

0,00

Nemá zriadenú PO

0,00

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

Vlastné finančné
prostriedky

0,00
Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

0,00

0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Nemá zriadené PO

0,00

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

0,00

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-

MV SR

Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a z

501,05

501,05

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

220,77

220,77

0,00

37,20

37,20

0,00

63,85

63,85

0,00

zisťovaním výsledkov volieb do orgánov
samospráv obcí
MF SR

Oprava priestorov obecného úradu obce
Hronsek

MV SR

Prenesený výkon štátnej správy na úseku: na
úseku evidencie obyvateľov

MV SR

Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
úsek registra adries

MV SR

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie
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MDVaRR

Prenesený výkon štátnej správy, úsek

771,49

771,49

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

112,00

112,00

0,00

126.005,36

126.005,36

0,00

2.009,40

2.009,40

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

stavebného poriadku a na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie
Dobrovoľná

Zabezpečenie materiálno-technického

požiarna ochrana

vybavenia DHZO, na osobné ochranné

SR

pracovné prostriedky pre členov DHZO,
odbornú prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu – opravy a nákup
náhradných dielov na techniku a požiarne
motorové vozidlá

MŠVVaŠ SR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí

prostredníctvom

v MŠ – nenormatívne finančné prostriedky na

OÚ BB

rok 2018

Ministerstvo

Nenávratný finančný príspevok v zmysle

pôdohospodárstva

Zmluvy o poskytnutí nenávratného

a rozvoja vidieka

finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý

SR

v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup
k efektívnejším a kvalitnejším verejným
službám, investičnej priority 2.2 –
Investovanie do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí materských škôl na projekt
s názvom: Materská škola v Hronseku

ÚPSVaR

Národný projekt: ,,Praxou k zamestnaniu“,
Operačný program Ľudské zdroje: Prioritná
os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí.

MV SR

zabezpečenie úloh prevencie kriminality

MV SR

Projekt: Hasičská zbrojnica v obci Hronsek

30.000,00

0,00

30.000,00

MV SR

Projekt: Hasičská zbrojnica v obci Hronsek

30.000,00

0,00

30.000,00
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Štátny fond

Environmentálny fond, v rámci
Programu obnovy dediny

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
4.808,52

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
4.808,52

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
0,00

nemá

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

nemá

e)

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
0,00

Rozdiel
0,00

Rozdiel
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Banskobystrický samosprávny kraj, VZN
č. 25/2014

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
819,00

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
789,51

Rozdiel
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením č. 12/2015 zo dňa 09.12.2015 Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek schválilo
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce.
Uznesením č. 9/2015 zo dňa 30.09.2015 Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek schválilo Zásady
hospodárenia s majetkom obce Hronsek v znení pozmeňujúceho návrhu finančnej komisie zo
dňa 24.09.2015 s účinnosťou od 01.01.2016. V rámci týchto zásad bolo schválené zostavovanie
viacročného rozpočtu obce bez uplatnenia programov obce.
Podklady ku spracovaniu záverečného účtu:


Podkladom pre spracovanie záverečného účtu boli:

-

výkazy FIN 1-12, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k ročnej účtovnej závierke
zostavené k 31.12.2018 v súlade s predpismi platnými na rok 2018.
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-

Rozpočet obce, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2018 realizovali
v súlade so:

-

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov,

-

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-

Opatrením MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
v znení dodatkov,

-

Opatrením MF SR č. MF/1678/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,

-

Opatrením MF SR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre obce.

V Hronseku, dňa 25.03.2019

Vypracovala: Ing. Lenka Kubeková

Predkladá: Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

13. Návrh uznesenia:
A: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
B: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
C: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií vo výške
35.746,60 € v rámci rezervného fondu.
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