OBEC VEĽKÁ DOLINA, VEĽKÁ DOLINA 282, 951 15 VEĽKÁ DOLINA

Výročná správa obce Veľká Dolina
za rok 2018
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Základná charakteristika obce Veľká Dolina
Obec Veľká Dolina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Veľká Dolina
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Veľká Dolina 282, 951 15 Veľká Dolina
IČO: 00308552
DIČ: 2021252805
Právna forma: právnická osoba – obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Geografické údaje:
Celková rozloha katastra obce: 1169 ha, k obci patria aj časti Bačala, Malá Dolina
a Taránske funduše. Nadmorská výška územia obce je 120 m n. m a celkovo územie patrí do
výškového stupňa nížiny (do 300 m n. m). Geografická poloha (geomorfologické jednotky):
obec patrí do subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku
Podunajská pahorkatina, oddielu Nitrianska pahorkatina.
Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať.
Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 697

k 31.12.2018

Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo v roku 2011.
Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota a.s. Nitra - potraviny a rozličný tovar
Hostinec Dolinka – Elena Reptíková - pohostinstvo
Bistro Bar – Dušan Béger - pohostinstvo
Podnikateľské subjekty obce
NÁZOV PODNIKATEĽSKÉHO
SUBJEKTU

PREDMET PODNIKANIA

Dolina s.r.o.
Firma Femo
Farma Hyza a.s.
PD Mojmírovce

Poľnohospodárska činnosť
Výrobná zámočnícka dielňa
Produkcia jatočnej hydiny
Rastlinná a živočíšna výroba
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Základné orgány obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starostka obce
Dňa 15. novembra 2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce, v ktorých bolo
zvolených sedem poslancov a starostka obce. Dňa 15.12.2014 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zložením sľubu ujali svojej funkcie
novozvolení poslanci a starostka obce.
1/ Stanislav Andel, Bc.
2/ Marek Andris
3/ Viliam Béger
4/ Mária Erniholdová, Mgr.
5/ Emil Hanko
6/ Martina Kvasňovská
7/ Dušana Zábušková, Ing. – zástupkyňa starostky od 15.12.2014 do 09.12.2018
Za starostku obce Veľká Dolina bola zvolená:

Dana Cesneková

Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce, v ktorých bolo
zvolených sedem poslancov a starosta obce. Dňa 10.12.2018 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zložením sľubu ujali svojej funkcie
novozvolení poslanci a starosta obce.
1/ Stanislav Andel, Bc.
2/ Marek Andris
3/ Jana Bégerová, Mgr.
4/ Mária Erniholdová, Mgr. – zástupkyňa starostu od 01.01.2019
5/ Emil Hanko
6/ Martina Kvasňovská
7/ Dušana Zábušková, Ing.
Za starostu obce Veľká Dolina bol zvolený:

Vladimír Tulipán

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Doline v roku 2018 rozhodovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch: 07.03.2018, 06.06.2018, 05.09.2018, 10.12.2018.
Najvýznamnejšie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva za rok 2018:
- schválenie: výmena sietí na polyfunkčnom ihrisku v sume 4 482,- €
- schválenie: vnútorné vybavenie Domu smútku v rámci rekonštrukcie 3 000,- €
- schválenie: oprava cesty na Taránske funduše v sume 2 475,- €
- schválenie: rekonštrukcia cesty 17 254,50 €.
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Hlavný kontrolór:
Ing. Eva Dodoková, zvolená do funkcie na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
28.01.2015 od 01.02.2015 na obdobie 6 rokov. Dňa 11.12.2018 sa vzdala funkcie podľa
§ 18a odst. 8 písm. a). V roku 2018 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce
schváleného Obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu v r. 2018 boli:
1/ Ing. Gabriela Čačiková – účtovníctvo, mzdy, personalistika, majetok, účtovníctvo a mzdy
MŠ, hospodárka ŠJ
2/ Mgr. Renata Švelanová – evidencia pošty, pokladníčka, správa daní a poplatkov, register
obyvateľov, skladová evidencia ŠJ
3/ Jozef Bajzík – údržba budov a verejných priestranstiev, správca kotolne
4/ Stanislav Chrenko – správca multifunkčného ihriska a klubu detí, údržba budov
5/ Gabriela Zelinová – upratovačka verejných budov a verejných priestranstiev
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Veľkej Doline, schválené na 1.zasadnutí OZ dňa
15.12.2014, pracovali v r. 2018 v tom istom zložení.
1./ Komisia pre plán, rozpočet a výstavbu
Predseda: Ing. Dušana Zábušková
Členovia: Bc. Stanislav Andel, Marek Andris, Viliam Béger
2./ Komisia kultúrna
Predseda: Martina Kvasňovská
Členovia: Emil Hanko, Zuzana Andrisová, Mgr. Mária Erniholdová
3./ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Predseda: Marek Andris
Členovia: Mgr. Mária Erniholdová, Emil Hanko.
Školstvo:
Originálne kompetencie – Materská škola a Zariadenie školského stravovania pri MŠ Veľká
Dolina – bez právnej subjektivity

4

1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom na 17. zasadnutí dňa
13.12.2017 uznesením č. 7/17/17.
Rozpočet bol upravovaný:
- dňa 05.09.2018 uznesením č. 2/18/20.
Po zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018 v €
Príjmy celkom

338 057,30

Výdavky celkom

322 604,21

Hospodárenie obce - prebytok

15 453,09

z toho:
Bežné príjmy

301 961,86

Bežné výdavky

271 297,71

Prebytok bežného rozpočtu

30 664,15

Kapitálové príjmy

15 482,72

Kapitálové výdavky

31 956,50

Schodok kapitálového rozpočtu

-16 473,78

Príjmové finančné operácie

20 612,72

Výdavkové finančné operácie

19 350,00

Hospodárenie z finančných operácií

1 262,72

5

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
338 057,30

Plnenie k 31.12.2018

333 024,90

1) Bežné príjmy v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
301 961,86

Plnenie k 31.12.2018

309 149,91

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 186 702,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 194 333,40 €, čo predstavuje plnenie na
104,09 %.
b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 57 910.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 57 711,34 €, čo je
99,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 48 375,67 €, dane zo stavieb boli vo
výške 9 231,68 € a daň z bytov boli 103,99 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 649,53 €.
c/ Daň za psa bola 1 706,38 €, nedoplatok za psa 0,- €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,- €
e) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 0,- €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad činí 13 191,05 €
Nedoplatok za komunálny odpad k 31.12.2018 je 0,- €
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :
a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21 930.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 21 846,46 €, čo je
99,62 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky :
Z rozpočtovaných 2 450.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 490.- € , čo je
101,63 % plnenie a tvoria to príjmy zo správnych poplatkov.
Ostatné príjmy z rozpočtovaných 4 000.- € bol skutočný príjem 3 753,16 €, čo je 93,83%.
vyhl. V MR , cintorín. popl., hrobové miesto, platby za MŠ a úroky z bežných účtov sú
rozpočtované v sume 80.- € a skutočné plnenie bolo 90,32 €, čo je plnenie na 112,9%.
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3) Bežné príjmy – ostatné príjmy :
Z rozpočtovaných 773,65.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 773,65 € , čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Ostatné príjmy tvoria vratky elektriny, plynu, príjmy z refundácie .
4) Bežné príjmy – transfery:
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Rozpočet na rok 2018 – transfery - 18 540,00 €
P.
č.

Poskytovateľ

Suma v €

1.

OÚ Nitra

722,61

MDAV

2.

OÚ Nitra

282,43

Register obyvateľov

3.

KÚŽP Nitra

4.

OÚ Nitra

210,60

Strava hmotná núdza MŠ

5.

OÚ Nitra

460,06

Voľby 2018

6.

Krajský školský úrad Nitra

1 058,00

Na vých. vzdelávací proces MŠ

7.

Úrad práce soc .vecí a rod.

0,00

Dlhodobo nezamestnaní § 52a

8.

Úrad práce soc.vecí a rod.

- 8,00

Dlhodobo nezamestnaní r.2017

9.

NSK

0,00

Šport

10. NSK

0,00

Kultúra

11. ÚPSVaR

0,00

Dlhodobo nezamestnaní §54 z ES

12. ÚPSVaR

0,00

Dlhodobo nezamestnaní §54 zo ŠR

0,00

Spolu:

Účel

Starostlivosť o život. prostredie

2 725,70

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

2) Kapitálové príjmy v € :
Rozpočet na rok 2018 po zmene
15 482,22

Plnenie k 31.12.2018

15 482,22

V roku 2018 sme prijali kapitálový transfer zo ŠR vo výške 13 500,- € na rekonštrukciu cesty,
ktorú sme financovali z vlastných prostriedkov v decembri 2018 vo výške 3 754,50 €.
Príjem z predaja pozemkov bol 654,72 € a z predaja vodárenských akcií 1 328.- €.
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3/ Príjmové finančné operácie v €:
Rozpočet na rok 2018 po zmene

Plnenie k 31.12.2018

20 612,72

8 392,27

Príjmové finančné operácie tvorili prostriedky z predchádzajúceho roku 2017- bol to prevod z
rezervného fondu 8 236,20 € a zostatok peňazí na bežnom účte ŠJ vo výške 156,07 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
322 604,21

Plnenie k 31.12.2018

309 161,46

1) Bežné výdavky v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
271 297,71

Plnenie k 31.12.2018

265 639,93

1/ Bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /sk. výdavkov 610
OcÚ
Z rozpočtovaných 74 000.- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 75 892,02 €, čo je
102,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , kontrolóra obce, za
register obyvateľov.
Poslanci
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 3 000,00 €, čo je
100,00 % čerpanie. Sú to odmeny poslancov OZ.
Knihovníčka
Z rozpočtovaných 200,00 € je skutočné čerpanie 200,00 €, čo je 100,00 % čerpanie.
MŠ
Z rozpočtovaných 31 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 31 733,47 €, čo
je 100,74 % čerpanie. Z týchto finančných prostriedkov boli hradené mzdy pracovníkov MŠ.
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ŠJ
Z rozpočtovaných 17 400,00 € je skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 17 595,26 €, čo
predstavuje 101,12 % čerpanie. Sú to mzdy pracovníkov školskej jedálne.
Voľby 2018
Z rozpočtovaných 302,86 € je k 31.12.2018 skutočné čerpanie vo výške 302,86 €, čo je 100%.
Uvedené prostriedky sú na odmeny za výkon členov komisií a boli refundované OÚ Nitra.
b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/
Z rozpočtovaných 46 373,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 48 738,53 €, čo
je 105,10% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby /630/
Z rozpočtovaných 83 288,48 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 67 878,07 €, čo
je 81,50 % 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. Najvýznamnejšie položky sú :
Elektrina a plyn OcÚ, viacúčelová budova, DS, KD, MŠ, ŠJ 10 409,86 €
Elektrina VO 4 098,20 €
Špeciálne služby /vyprac. žiad. o nenavrát. fin. príspevok, staveb. dozor/ 510,00 €
Služby, dohody, stravovanie, školenia, reklama, poistenie 25 774,57 €
Cestovné náhrady 999,20 €
Vodné, stočné 2 912,59 €
Poštové a telekomunikačné služby 1 364,57 €
Materiál, prevádzkové stroje a prístroje, zariadenia, prac. odevy 5 771,45 €
Potraviny ŠJ 8 860,25 €
PHM a prepravné 1 175,91 €
Opravy a údržba 6 001,47 €
d) Bežné transfery /640/
Z rozpočtovaných 7 489,40 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 13 176,26 €, čo
predstavuje 175,93 % čerpanie. Táto položka obsahuje transfery na nemocenské dávky,
členské príspevky, príspevky pre spoločenské organizácie, odchodné a odstupné.
e) Úroky z úverov /650/
Z rozpočtovaných 6 320,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 5 250,23 €, čo
predstavuje 83,07% čerpanie. Táto položka obsahuje úroky zo ŠFRB a z úveru.

2) Kapitálové výdavky v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
31 956,50

Plnenie k 31.12.2018

23 236,20
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Vybudovanie cesty 17 254,50 €
Nákup prevádzkových strojov – kolotoč MŠ 1 500,00 €
Multifunkčné ihrisko – siete 4 481,70 €

3) Výdavkové finančné operácie v €
Rozpočet na rok 2018 po zmene
19 350,00

Plnenie k 31.12.2018

20 285,33

Výdavkové finančné operácie obec mala a to boli splátky úveru a ŠFRB, z rozpočtovaných 19
350,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 20 285,33 €, čo predstavuje 104,83 %.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 je rozdiel medzi bežnými
a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018:
Celkové príjmy
Celkové výdavky

: 324 632,63 €
: 288 876,13 €

Výsledok je prebytok: + 35 756,50 €, ktorý je potrebný na účely tvorby rezervného fondu
upraviť o schodok finančných operácií vo výške – 11 893,06 €, t.j. prebytok rozpočtu
23 863,44 €.
Prebytok rozpočtu v sume 23 863,44 € 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku hospodárenia 2 386,34 €.

5. Výsledok hospodárenia za rok 2018
Od 01.01.2008 účtovníctvo obcí okrem rozpočtového hospodárenia prešlo na systém
aktuálneho účtovníctva, to znamená, že účtuje o nákladoch a výnosoch, ktoré vecne a časovo
súvisia s účtovným rokom.
Výsledok hospodárenia medzi účtami účtovnej triedy 5 náklady a 6 výnosy je -4 136,81 €.
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie
sa spoločne so ZBÚ. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

1 730,77

Prírastky – z prebytku hospodárenia 2017

20 456,65

- ostatné prírastky
Úbytky – použitie RF

0
8 236,20

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2018

13 951,22

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

31,92

Prírastky – povinný prídel - 1,00 %

1 506,02

- povinný prídel -

-

- ostatné prírastky

-

Úbytky - regenerácia PS

1 154,40

- ostatné úbytky

339,07

KZ k 31.12.2018

44,47
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7. Finančné usporiadanie vzťahov
voči:
1.
2.
3.
4.
5.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Veľká Dolina nemá zriadené príspevkové organizácie.
B.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....

Suma
poskytnutých

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
v roku 2018
(stĺ.3 – stĺ.4 )

prostriedkov
- bežné výdavky - BV
v roku 2018
-1-

- kapitálové výdavky - KV

-4-

-2-

-5-

-3-

OÚ Nitra

Register obyvateľov-BV

282,43

282,43

0

KÚŽPNitra

Starostlivosť o ŽP-BV

0,00

0,00

0

OÚ Nitra

Strava hmot.núdza MŠBV

210,60

210,60

0

OÚ Nitra

Voľby 2018-BV

460,06

460,06

0

KŠÚ Nitra

Vých.vzd.proces MŠ – BV

1 058,00

1 058,00

0

ÚPSVaR

Dlhodobo nezamestnaní §
52a-BV

0,00

0,00

0

Nitra
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ÚPSVaR

Dlhodobo nezamestnaní
r.2018

0,00

-8,00

-8,00

NSK

Šport

0,00

0,00

0

NSK

Kultúra

0,00

0,00

0

ÚPSVaR

Dlhodobo nezamestnaní
§54 z ES

0,00

0,00

0

Dlhodobo nezamestnaní
§54 zo ŠR

0,00

0,00

0

Nitra

Nitra
ÚPSVaR
Nitra
C.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
D.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Veľká Dolina v r. 2018 neposkytla finančné prostriedky inej obci, ani neprijala finančné
prostriedky od inej obce.
E.
Finančné usporiadanie voči ost. právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Účelové určenie dotácie : uviesť

prostriedkov

- bežné výdavky

v roku 2018
-3-

- kapitálové výdavky
-1-

Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov v roku
2018
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-4-

CVČ

300,00

189,50

110,50

EQUIFARM RANČ

500,00

529,00

-29,00

Spolu:

800,00

718,50

81,50
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8. Stavy na účtoch k 31.12.2018
ZBÚ
Z toho:
Bežný účet
Fond opráv NB 1
Fond opráv NB 2
Rezervný fond

45 663,54 €
24 974,90 €
3 400,58 €
3 336,84 €
13 951,22 €

Ostatné účty:
Sociálny fond
Školské stravovanie
Účelový účet – dotácie
Účet zábezpeky na NB

44,47 €
296,59 €
0,54 €
14 771,29 €

Pokladňa

124,97 €

Účet 319
Nedoplatok daní

649,53 €

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 je vo výške
štyridsaťpäťtisícsedemstoosemdesiatosem,51€/.

45 788,51 € /slovom

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov

PS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

1 304 064,86

1 256 097,35

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 199 570,16

1 152 942,83

Dlhodobý finančný majetok

104 494,70

103 154,52

Obežný majetok spolu

44 337,04

67 226,08

80,04

94,40

Pohľadávky

5 750,96

6 230,28

Finančný majetok

38 506,04

60 901,40

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

1 166,64

530,50

1 349 568,54

1 323 853,93

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

SPOLU majetok
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PASÍVA
Názov

PS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

417 270,05

412 307,96

Fondy účtovnej jednotky

0

0

Výsledok hospodárenia

417 270,05

412 307,96

Záväzky

340 527,46

332 445,80

3 700,00

1 800,00

Dlhodobé záväzky

288 287,45

274 803,23

Krátkodobé záväzky

33 004,01

46 978,57

Bankové úvery a výpomoci

15 536,00

8 864,00

Časové rozlíšenie

591 771,03

579 100,17

1 349 588,54

1 323 853,93

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :

z toho : Rezervy

SPOLU vlastné imanie a
záväzky

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom /neuhr. FA/ /321/ 96,22 €
- voči zamestnancom /331/ 15 835,91 €
- voči inšt. soc.zabez. a ZP /336/ 7 562,19 €







voči DÚ /342/ 3 690,10 €
nevyfakturované dodávky /326/ 1 186,79 €
prijaté preddavky /324/ 114,64 €
krátkodobé rezervy / 323/ 1 800,00 €
záväzky zo SF /472/ 249,30 €
iné záväzky /479/ 293 046,65 €
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11. Informácie o výnosoch a nákladoch
Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma k 31.12.2018
Suma k 31.12.2017
347 914,18

332 367,66

602- Tržby z predaja služieb

10 741,92

9 300,87

632 - Daňové výnosy samosprávy

253 934,28

236 812,03

a ) tržby za vlastné výkony a tovar

-

podielové dane

194 333,40

177 650,00

-

daň z nehnuteľností

57 894,50

57 987,53

-

daň za psa

633 - Výnosy z poplatkov

1 706,38

1 174,50

17 375,45

15 737,45

-

správne a cintorínske poplatky

2 490,00

3 506,67

-

komunálny odpad

14 885,45

12 230,78

b )výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR

31 021,51

33 481,53

2 725,70

10 374,76

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
ŠR

27 727,43

22 142,83

696-Výnosy samosprávy z kapitálových transférov od
EÚ

0,00

0,00

697-Výnosy samosprávy z bežných transférov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

94,72

395,56

698- Výnosy samosprávy z kapitálových transférov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

473,66

568,38

31 141,02

33 935,78

c) ostatné a finančné výnosy
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641 – Tržby z predaja majetku

654,72

1 058,64

648 - Ostatné výnosy

29 067,98

32 789,09

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

1 328,00

0,00

662 – Úroky

90,32

88,05

d) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového
rozlíšenia
653- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti

3 700,00

3 100,00

3 700,00

3 100,00

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma k 31.12.2018
Suma k 31.12.2017
35 876,57

51 883,71

501 - Spotreba materiálu

19 486,25

33 264,23

502 - Spotreba energie

16 390,32

18 619,48

b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie

28 236,28
3 739,07

29 250,27
1 403,58

a)

spotrebované nákupy

513 - Náklady na reprezentáciu

442,46

696,45

22 708,45

25 794,04

207 494,31
135 351,84

167 367,33
122 188,38

524 - Zákonné sociálne poistenie

50 914,35

41 843,68

525-Ostatné sociálne poistenie

1 440,00

1 430,00

527 - Zákonné sociálne náklady

19 788,12

1 905,27

518 - Ostatné služby

c)
osobné náklady
521 - Mzdové náklady

528-Ostatné sociálne náklady

0,00

0,00

17

d)
dane a poplatky a ostatné
náklady
538 - Ostatné dane a poplatky

1 305,37

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

1 177,60

1 436,16

e)
odpisy, rezervy a opravné
položky
551 - Odpisy DNM a DHM

71 334,25

73 178,32

69 534,25

69 478,32

1 800,00

3 700,00

f) finančné náklady
561 – Predané cenné papiere a podiely

6 976,43
1 328,00

6 513,77
0,00

562 – Úroky

5 250,23

6 136,53

398,20

377,24

g)
ostatné náklady
541 – Zostatková cena predaného majetku

1 506,88
329,28

2 494,80
1 058,64

546- Odpis pohľadávky

1 177,60

1 436,16

498,50

478,51

584-Náklady na transféry z rozpočtu obce
alebo rozpočtu vyššieho územného celku
do rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií zriadených
obcou alebo VUC

0,00

0,00

585- Náklady na transféry z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VUC ostatným subjektom

189,50

147,60

553- Tvorba ostatných rezerv

127,77

1 436,16
0

- z úveru zo ŠFRB
568 - Ostatné finančné náklady

i/ náklady na transféry a náklady
z odvodov príjmov

18

verejnej správy
586-Náklady na transféry z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
subjektom mimo verejnej správy

309,00

330,91

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18
ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej
spoločnosti v členení na náklady za:
- overenie účtovnej závierky

700,00
700,00

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4
v členení podľa príjemcov
1. Equifarm ranč Veľká Dolina – 529,00 €
2. Centrum voľného času Nitra – 189,50 €

13. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
-

obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

14. Hodnotenie plnenia programov obce
-

obec nemá programový rozpočet – uznesenie č. 7/17/17 zo dňa 13.12.2017.

15. Najvýznamnejšie rozhodnutia Obecného zastupiteľstva
za rok 2018
- 18. zasadnutie OZ: - schválenie rozdelenia obchodného podielu obce v obchodnej
spoločnosti CEDRON – Mikroregión, s.r.o., sídlo: Mojmírovce 943, 951 15 Mojmírovce,
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IČO: 36 688 215, zápis v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18792/N, ktorému obchodnému
podielu zodpovedá výška peňažného vkladu obce vloženého do základného imania
spoločnosti v sume 1.328,- € z dôvodu osobitného zreteľa a to nasledovne:
a) obchodný podiel, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 444,- €,
b) obchodný podiel, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 442,- € a
c) obchodný podiel, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 442,- €.
- schválenie prevodu vyššie rozdelených obchodných podielov obce v obchodnej spoločnosti
CEDRON – Mikroregión, s.r.o., sídlo: Mojmírovce 943, 951 15 Mojmírovce,
IČO: 36 688 215, zápis v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18792/N, z dôvodu osobitného
zreteľa a to nasledovne:
a) na nadobúdateľa obec Mojmírovce rozdelený obchodný podiel, ktorému zodpovedá
peňažný vklad vo výške 444,- €, za odplatu vo výške 444,- € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu),
b) na nadobúdateľa obec Svätoplukovo rozdelený obchodný podiel, ktorému zodpovedá
peňažný vklad vo výške 442,- €, za odplatu vo výške 442,- € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu),
c) na nadobúdateľa obec Štefanovičová rozdelený obchodný podiel, ktorému zodpovedá
peňažný vklad vo výške 442,- €, za odplatu vo výške €,- EUR (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu).
schválenie žiadosti z MF na projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo výške
13 500,- € + 10% spolufinancovanie obce
- schválenie dotácie z Úradu vlády SR na projekt „Výmena umelého trávnika na
viacúčelovom ihrisku Veľká Dolina“. Predpokladaná suma je do 16 000,- € + 5%
spolufinancovanie obce
19. zasadnutie OZ:
osobitného zreteľa

schválenie rozdelenia a prevod obchodného podielu z dôvodu

a)

na nadobúdateľa obec Mojmírovce rozdelený obchodný podiel, ktorému
zodpovedá peňažný vklad vo výške 444,- €, za odplatu vo výške 444,- € (nominálna
hodnota prevádzaného obchodného podielu),
b) na nadobúdateľa obec Svätoplukovo rozdelený obchodný podiel, ktorému zodpovedá
peňažný vklad vo výške 442,- €, za odplatu vo výške 442,- € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu),
c) na nadobúdateľa obec Štefanovičová rozdelený obchodný podiel, ktorému zodpovedá
peňažný vklad vo výške 442,- €, za odplatu vo výške 442,- € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu).
- schválenie
a) uvoľnenie 3 – izbového a 1 – izbového bytu v nájomných bytoch
b) pridelenie 3 – izbového nájomného bytu Jane Bégerovej,
náhradník Natália Píteková na 3 – izbový nájomný byt
c) pridelenie 1 – izbového nájomného bytu Natálii Pítekovej,
náhradník Michal Lazarov na 1 – izbový nájomný byt.
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- 20. zasadnutie OZ
- schválenie rozpočtového opatrenia – z rezervného fondu na
financovanie investičných akcií:
1. multifunkčné ihrisko 7 202,- €
a) 667,- € povinné spolufinancovanie
b) 2 053,- € doplatok vysúťaženej sumy
c) 4 482,- € nové siete s konštrukciou
2. Dom smútku 3 000,- €
a) táto suma sa použila na vnútorné vybavenie (stoličky, katafalk, rečnícky pult)
3. Cesta 2 754,50 €
a) rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 2366

16. Významné investičné akcie za rok 2018
-

rekonštrukcia miestnej komunikácie smer Taránske funduše v celkovej výške
2 475,- €
rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 2366 v celkovej výške 17 254,50 €
nadstavba oplotenia na multifunkčnom ihrisku v celkovej výške 4 481,70 €
zahájenie rekonštrukcie Domu smútku z 22.10.2018 v celkovej výške 75 837,72 €.

17. Významné riziká, ktorými je účtovná jednotka
vystavená
-

obec nevedie žiadny súdny spor

18. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného
obdobia
- po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Účtovná závierka bola odovzdaná v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne
priamo do RISSAMu.

Vo Veľkej Doline, 08.06.2019
Vypracovala: Oľga Vaseková

Vladimír Tulipán
starosta obce
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