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Záverečný účet obce Petrovice 

 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 
 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Rozpočet 

bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.  

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 Petrovice na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného 

rozpočtu na rok 2018 uznesením Obecného zastupiteľstva Petrovice č. 262/2017 dňa 13.12.2017. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2015 z 18.3.2015 určilo starostovi obce vykonávať zmeny 

rozpočtu obce do výšky 33000,-€.  Zmeny v rozpočte sú predkladané na zasadnutia OZ, kde ich poslanci 

berú na vedomie.  Na základe tohto určenia starosta vykonal zmeny v rozpočte. Počas roka bolo 

vykonaných desať  rozpočtových opatrení: 

- RO č. 1/2018 z 24.3.2018 
- RO č. 2/2018 z 15.4.2018 
- RO č. 3/2018 z 25.5.2018  
- RO č. 4/2018 z 20.6.2018  
- RO č. 5/2018 z 30.7.2018 
- RO č. 6/2018 z 25.9.2018 
- RO č. 7/2018 z 18.10.2018 
- RO č. 8/2018 z 3.11.2018 
- RO č. 9/2018 z 5.12.2018 
- RO č.10/2018  z 27.12.2018 

 

 

                                            Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách 

 

 Rozpočet  

schválený  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 450 000,00 1 659 672,38 

z toho :   

Bežné príjmy  943 000,00 1 043 200,00 

Kapitálové príjmy 500 000,00 501 900,00 

Finančné príjmy 2 000,00 94 347,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 5 000,00 20 225,38 

Výdavky celkom 1 450 000,00  1 659 672,38 

z toho :   

Bežné výdavky  643 898,00 759 700,00 

Kapitálové výdavky 500 000,00 502 680,00 

Finančné výdavky 74 585,00 92 566,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 226 517,00 

 5 000,00 

284 501,00 

20 225,38 

Rozpočet obce 0,00 0,00 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v € 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 659 672,38 1 122 503,86  67,63 

 
Z celkových rozpočtovaných príjmov 1 659 672,38 € bol skutočný príjem obce a jej rozpočtových 

organizácií k 31.12.2018 v sume 1 122 503,86 €, čo predstavuje 67,63 %  plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 043 200,00 1 006 079,58                   96,44                

 
Z bežných rozpočtových príjmov 1 043 200,00 € bol skutočný príjem obce k 31.12.2018 v sume 1 006 

079,58 €, čo predstavuje 96,44 % plnenie. 

 

 

a)  daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

550 226,00 550 081,51 99,97                

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 489 172,00  € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 

obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 489 169,67 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.  

 

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 23 354,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 341,50 €, čo predstavuje 

99,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 987,82  €, dane zo stavieb boli v sume  

6 353,68 €.  K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 112,31 €. 

 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 565,00 €, čo je 94,17 % plnenie. 

K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 37 100,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 37 005,34 €, čo predstavuje 

99,74 % plnenie. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad vo výške 327,81 €. 

 

 

b)  nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

172 198,00 171 763,10  99,75 

 

 



Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 172 198,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 171 763,10 €, čo predstavuje 

99,75 % plnenie. 

Uvedený príjem pozostáva: - z príjmov z prenajatých pozemkov v sume 2 222,23 €, prenájom 

cintorínskych miest v sume 396,90 € a z príjmov z prenajatých budov 3724,00 €, prenájom bytov  

48 517,97 €. Obec eviduje k 31.12.2018 nájmy platené pozadu vo výške 8 143,63.   Administratívne 

poplatky v sume 2 741,00 €,  poplatky klientov v ZpS 100 402,97 €, poplatky za drobné služby  

11 694,27 €, poplatky za používanie DS 200,- €. Úroky z vkladov  v sume 11,05 €.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

322 676,00 286 087,23 88,66 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 322 676,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

286 087,23 €, čo predstavuje 88,66 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy:   

z výťažkov z lotérie NIKE v sume 219,04 €, vratka poistného v sume  759,25 €, z refundácií el.energia 

spoločné priestory bytovky v sume 149,24 €, refundácia mzdy kontrolóra 4 913,04 €, skladníka CO 

99,32 €, refundácia nákladov na kúrenie od Slov.pošty v sume 6 269,79 €, refundácia odberu vody 

bytovka Petrovice vo výške 764,51 €,  a z prijatých transferov a grantov v celkovej výške 272 913,04 €. 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 306 015,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018  

v sume 270 382,04 €, čo predstavuje 88,36 % plnenie. Obec rozpočtovala transfer na rekonštrukciu KD, 

čo sa v roku 2018 nerealizovalo. 

 

Pac. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Štátny rozpočet 2 019,92 Transfer – matrika 

2.  Štátny rozpočet 520,08 Transfer  - hlás.pobytu 

3. Štátny rozpočet 122 382,00 Transfer – na ZŠ 

4. Štátny rozpočet  1 749,36 Transfer - stavebný úrad 

5. Štátny rozpočet  68,08 Transfer – cestná doprava 

6. ÚPSV a R 467,40 Transfer – sociál.odkáz.deti 

7. Štátny rozpočet 147,95 Transfer – na život.prostredie 

8. Štátny rozpočet 114 887,91 Transfer – na ZpS 

9. Štátny rozpočet   30,80 Transfer – reg.adries 

10. Has.zbor SR 4 400,00 Transfer pre DHZ 

11. Štátny rozpočet 1 208,54 Transfer – voľby do samospr. 

12. Z rozpočtu VÚC 800,00 Transfer – nákup kladiny DHZ Set 

13 Z rozpočtu VÚC 1 700,00 Transfer – rek.cesty na cintoríne 

12. Lesy SR, š.p.  20 000,00 Rekonštrukcia komunikácií 

13. Nadácia  2 531,00 Grant na voľnočas. aktivity ZpS 
 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

501 900,00 1 852,26 0,377 

 



Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 501 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

1 852,26 €, čo predstavuje 0,37 % plnenie. 

Kapitálový príjem obce –  boli rozpočtované príjmy zo ŠR a EÚ na rekonštrukciu Kultúrneho domu, 

čo sa v roku 2018 nerealizovalo, príjmy sú z odpredaja pozemku vo výške 1852,26 €. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

94 347,00 94 346,64 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 94 346,64,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

94 346,64  €, čo predstavuje 100 %  plnenie.  Príjmy finančných operácií tvoria – zostatok prostriedkov 

z predchádzajúceho roku, uznesením obecného zastupiteľstva č. 276/2018 zo dňa 7.3.2018   bolo 

schválené použitie zostatok finančných prostriedkov 5 805,80 €,  použiť na rekonštrukciu MK po 

kanalizácii v súlade  so zákonom č.583/2004 Z.z. Uznesením 278/2018 zo dňa 7.3.2018 OZ schválilo 

prijatie úveru na rekonštrukciu MK od Prima banka Slovensko vo výške 78 540,84 €. Obec prijala 

zábezpeku firmy, ktorá sa zapojila do výberového konania na rekonštrukciu KD vo výške 10 000,- €.     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

20 225,38 20 225,38    100,00        

  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou tvorí Základná škola 

s materskou školou Petrovice 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 225,38 € bol skutočný príjem k 31.12.2018   v  sume 20 225,38 

€, čo predstavuje 100 % plnenie. Bežné príjmy tvoria poplatky MŠ a ŠK 19 225,38 € a projekt 1 000,- 

€ na bežné výdavky. 

 

Kapitálové príjmy : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00                   0,00       0,00         

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €. 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v € 

 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 659 672,38 1 112 262,83 67,02 

 
Z rozpočtovaných výdavkov 1 659 672,38 € boli v obci a v jej rozpočtových organizáciách 

k 31.12.2018 skutočne čerpané výdavky v sume 1 112 262,83 €, čo predstavuje 67,02 % čerpanie. 

 

 



1.Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 064 426,38 1 017 053,52 95,55                

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov  1 064 426,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

1 017 053,52 €, čo predstavuje 95,55 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 264 818,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume  264 774,79 €, čo je 99,99 

% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  ZpS,  dohody, náhrady. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 101 441,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 100 742,51 €, čo 

predstavuje  99,31 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných  377 536,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 331 619,52 €, čo 

predstavuje 87,84 % čerpanie. Patria sem výdavky na prevádzku obecného úradu, DHZ Petrovice, DHZ 

Setechov,  kultúrneho domu, bytových domov, športového klubu, verejné osvetlenie, údržbu verejnej 

zelene,, ciest, budov MŠ, prevádzka Zariadenia pre seniorov. Sú to náklady na energie, poštovné, 

telekomunikačné, materiál, cestovné náhrady, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, revízie,  dohody 

o prácach mimo pracovného pomeru, ostatné tovary a služby.  

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 3 340,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 160,68 €, čo predstavuje 

94,63 % čerpanie. Patria sem transfery na členské príspevky ZMOS, RVC, Horné Považie, Jednota 

dôchodcov, transfery na nemocenské dávky. 

Splácanie úrokov  súvisiacich s úvermi. 
Z rozpočtovaných 12 565,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12  029,87 €, čo 

predstavuje 95,74 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

502 680,00 2 676,24 0,53 

 
Z rozpočtovaných kapitálový výdavkov 502 680,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

2 676,24 €, čo predstavuje 0,53 % čerpanie. Obec rozpočtovala kapitálové výdavky na 

rekonštrukciu budovy KD, čo sa v roku 2018 nerealizovalo. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Obstaranie informačných vitrín na cintoríny vo výške 2 676,24 €. 

 

     

3. Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

92 566,00 92 533,07 99,96                

 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 92 566,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

92 533,07 €, čo predstavuje 99,96 % čerpanie. Výdavky finančných operácií tvoria výdavky na 



splácanie úverov vo výške 82 533,07 a vrátenie zábezpeky neúspešnému záujemcovi o realizáciu 

rekonštrukcie KD vo výške 10 000,00 €. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

304 726,38 304 726,15                100,00 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 304 726,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

304 726,15 €, 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 s materskou školou Petrovice   304 726,38  € 

  

Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00                   0,00                0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

0,00 €. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

  

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola s materskou školou          0,00  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2018  

Bežné  príjmy spolu 1 026 304,96 

z toho : bežné príjmy obce  1 006 079,58 

              bežné príjmy RO 20 225,38 

Bežné výdavky spolu 1 017 053,52 

z toho : bežné výdavky  obce  712 327,37 

              bežné výdavky  RO 304 726,15 

Bežný rozpočet 9 251,44 

Kapitálové  príjmy spolu 1 852,26 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 852,26 

              kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 2 676,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  2 676,24 

              kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 823,98   

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 63 518,88 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 63 518,88 

Príjmy z finančných operácií 94 346,64 

Výdavky z finančných operácií 92 533,07 

Rozdiel finančných operácií 1 813,57 

PRÍJMY SPOLU   1 122 503,86 

VÝDAVKY SPOLU 1 112 262,83 

Hospodárenie obce  10 241,03 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 10 241,03 

 

Prebytok rozpočtu v sume 10 241,03 € 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,  navrhujem použiť na: bežné výdavky pri realizácií projektu 

zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu /rekonštrukciu kultúrneho domu/ 

10 241,03 €. 

 

 

 

 

 

 



5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z.  v znení neskorších 

predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Uznesením  OZ 276/2018 

z 7.3.2018 prebytok rozpočtu z r. 2017 vo výške 5 805,80 € bo použitý na rekonštrukciu MK po 

kanalizácií. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018             5 805,80                                       

Prírastky - z prebytku hospodárenia      

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 276/2018 zo dňa 7. 03. 2018  

Rekonštrukcia MK 

5 805,80 

               - krytie schodku hospodárenia 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2018 0,00 

 

 

Sociálny fond  
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Fond je vedený na samostatnom účte. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 10 103,02 

Prírastky - povinný prídel -      2 %                    4 150,22 

                - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky    - závodné stravovanie                     1 748,00 

                - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

                - dopravné                           0,00 

                - ostatné úbytky   - rozpust.časti fondu                                             6 526,80 

KZ k 31.12.2018 5 978,44       

 

 

 

Fondy opráv na bytové domy  
Obec ako vlastník bytových domov tvorí podľa zákona 182/1993 Z.z fondy opráv a údržby, čo je 

upravené v nájomných zmluvách prenajímateľov bytov. Prostriedky fondov sú používané na opravu 

a údržbu spoločných priestorov, strechy bytových domov. Fondy sú vedené na samostatných účtoch. 

 

Fondy opráv Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 Setechov 9 207,54 

Prírastky            2 631,32 

Úbytky 697,50 

FO Setechov k 31.12.2018                     11 141,36 

ZS k 1.1.2018 Petrovice               8 431,21 

Prírastky                           2 000,00 

Úbytky                                                67,68 

FO Petrovice k 31.12.2018 10 363,53 

KZ k 31.12.2018 spolu 21 504,89       

 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  v €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Majetok spolu 2 255 428,67 2 139 716,22 

Neobežný majetok spolu 2 166 798,38 2 048 046,42 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 907 850,00 1 789 098,04 

Dlhodobý finančný majetok 258 948,38 258 948,38 

Obežný majetok spolu 80 052,36 81 101,47 

z toho :   

Zásoby 331,40 295,64 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 45 902,59 42 641,35 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  270,80 440,12 

Finančné účty  33 547,57 37 724,36 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  8 577,93 10 568,33 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 255 428,67 2 139 716,22 

Vlastné imanie  564 989,21 580 300,82 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  564 989,21 580 300,82 

Záväzky 992 288,78 984 929,04 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 830 872,33 778 850,28 

Krátkodobé záväzky 49 483,80 50 040,87 

Bankové úvery a výpomoci 110 932,65 154 837,89 

Časové rozlíšenie 698 150,68 574 486,36 

 

 



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 
Obec k 31.12.2018 eviduje  záväzky: 

 

Dlhodobé  - voči ŠFRB  - bytový dom Setechov     k 1.1.2018                290 000,60 € 

                                                                                  splátky                      -15 418,57 €          

                                                                      k 31.12.2018            274 582,03 €             

                                                                                  Doba splácania do roku 2034 

 

                                       - bytový dom Petrovice     k 1.1.2018                328 109,02 € 

                                                                                  splátky                      -15 845,92 €          

                                                                      k 31.12.2018            312 263,10 € 

                                                                                  Doba splácania do roku 2036 

 

                                       - prístavba Penzión            k 1.1.2018                59 399,00 € 

                                                                                  splátky                     - 4 875,76 €         

                                                                      k 31.12.2018            54 523,24 €     

                                                                                  Doba splácania do roku 2029 

 

                                       - prestavba Penzión            k 1.1.2018                143 260,69 € 

                                                                                  splátky                       -11 757,22 €         

                                                                      k 31.12.2018             131 503,47 € 

                                                                                  Doba splácania do roku 2029 

 

Krátkodobé   - voči dodávateľom -                                                                        0,00 €  

                      - fondy opráv                                                                           21 504,89 € 

                      - zrážky z mzdy                                                                         1 530,48 € 

                      - voči zamestnancom                                                               12 918,45 € 

                      - zúčt. s org.sociál. a zdrav.poist.                                            11 635,89 € 

                      - daň z mzdy                                                                              2 451,16 € 

 

Bankové úvery  - Úver z Prima banka Slovensko na dofinancovanie výstavby ZpS 

                                                                        k 1.1.2018                             77 570,64 € 

                                                                        splátky                                 -21 309,48 €                                       

                                                                        k 31.12.2018                         56 261,16 € 

                                                                        Doba splácania 2021   

 

                          -   Úver na dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie VO 

                                                                        k 1.1.2018                              33 362,01 €  

                                                                         splátky                                   -5 846,04 € 

                                                                         k 31.12.2018                         27 515,97 € 

                                                                         Doba splácania 2022.  

 

                           -  Úver na rekonštrukciu MK 

                                                                         k 4.4.2018                               78 540,84 € 

                                                                         splátky                                    - 7 480,08 € 

                                                                          k 31.12.2018                          71 060,76 €                                                

                                                                          Doba splácania 2025 

 

 

 

 

 

 



8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018, obec Petrovice 

nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
 
Obec Petrovice neposkytla v roku 2018 transfer žiadnej právnickej ani fyzickej osobe. 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
 Obec Petrovice v roku 2018 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c) štátnemu rozpočtu 

d) štátnym fondom 

e) rozpočtom iných obcí 

f) 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 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Petrovice 181 876,75 181 876,75 0,00 

Spolu:   181 876,75 181 876,75 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR, ÚPSV a R 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Petrovice 122 849,40 122 849,40 0,00 

Spolu: 122 849,40 122 849,40 0,00 

zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  

 

 

 



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 - 

ŠR BV- transfer na  matriku 2 019,92 2 019,92 0,00 

ŠR BV- transfer na hlásenie pobytu 520,08 520,08 0,00 

ŠR BV- transfer na ZŚ 122 382,00 122 382,00 0,00 

ŚR BV- transfer na stavebný úrad  1 749,36  1 749,36 0,00 

ŠR BV- transfer na cestnú dopravu  68,08  68,08 0,00 

ÚPSV a R BV-transfer na sociálne odk.deti 467,40 467,40 0,00 

ŠR BV- transfer za život.prostr. 147,95 147,95 0,00 

ŠR BV- transfer pre ZpS 114 887,91 114 887,91 0,00 

ŠR BV- transfer na register adries   30,80   30,80 0,00 

ŚR BV- transfer pre DHZ 4 400,00 4 400,00 0,00 

ŠR BV – transfer na voľby do 

samospráv 
1 208,54 1 208,54 0,00 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči  ostatným subjektom verejnej správy  

 

Obec Petrovice v roku 2018 získala od š.p. Lesy SR bežný grant na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. 

Subjekt Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Lesy SR, š.p. 20 000,00 20 000,00 0,00 

 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Európsky fond 

reg.rozvoja 

0,00 18354,00 -18354,00 

 
Obec Petrovice  ešte v roku 2017 požiadala o nenávratný finančný príspevok na zámer Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V roku 2017 boli 

uhradené náklady na projektovú dokumentáciu, energetický audit pred obnovou, tieto náklady sú 

oprávnené vo výške 18354,- €. Finančné prostriedky z fondu  v roku 2018 neboli poskytnuté, 

s realizáciou projektu sa začne v marci 2019. 



 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Obec Petrovice v roku 2018 neposkytla iným obciam finančné prostriedky. 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 

 

 

 

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC Žilina poskytla v roku 2018 obci transfery na. 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

VÚC Žilina – nákup 

kladiny DHZ Setech. 

 

800,00 

 

800,00 

 

0,00 

VÚC Žilina – 

rekonš. cesty na 

cintoríne 

 

 

1 700,00 

 

 

1 700,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu       

   
 

Obec Petrovice na zasadnutí OZ dňa 13.12.2017 schválila rozpočet bez programovej štruktúry 

uznesením číslo  8.5  na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  10 241,03 € na 

financovanie bežných výdavkov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného 

úradu a kultúrneho domu Petrovice.“. 

 

 


