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Hlavný kontrolór Obce   Nacina Ves 
 

 

 

          Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2018                                         
 

 

   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 

 

 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce  Nacina Ves za rok 2018. 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Obce Nacina Ves za rok 2018.  Návrh bol vyvesený dňa 31.05.2019 na  úradnej tabuli obce,  

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce  a na webovom sídle obce.  Tým si obec 

splnila zákonom stanovenú lehotu na zverejnenie - 15 dní pred jeho prerokovaním . 

Zasadnutie OZ v Nacinej Vsi sa bude konať 19.06.2019. 

 

 

Návrh záverečného účtu Obce Nacina Ves za rok 2018  bol spracovaný v súlade so  

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil 

náležitosti návrhu záverečného účtu obce podľa § 16 ods. 5 z. č. 583/2004 Z. z., a to: 

- údaje o plnení rozpočtu  
- bilanciu aktív a pasív 

- stav a vývoj dlhu 
- údaje o hospodárení RO s právnou subjektivitou v pôsobnosti obce 
- prehľad  o poskytnutých  dotáciách podľa § 7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých 

príjemcov. 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami rozpočtového 

hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nacina Ves 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p. 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 

10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, 

prehľad  o poskytnutých  dotáciách podľa § 7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých príjemcov. 
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje  

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

 

 Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 

príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií a návrh záverečného 

účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov na úrovni hlavnej kategórie. 

 

   Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo 

svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných 

obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh  záverečného účtu obce 

obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti a prehľad o poskytnutých 

dotáciách podľa  jednotlivých príjemcov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie Obce Nacina Ves sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2018, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 295, prijatého na riadnom 

zasadnutí OZ  dňa 12.12.2017.Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.   

 

Schválený rozpočet Obce Nacina Ves  bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení 

obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to : 

 

 Uznesením č : 361   zo dňa   20.06.2018  1.rozpočtové opatrenie 

 Uznesením č : 11     zo dňa   12.12.2018 2.rozpočtové opatrenie 

 

 

Rozpočet celkove                                                                                                  v € 

 Schválený rozpočet Upravený   Plnenie 

Príjmy celkove 1 286 000,00 1 307 500,00 1 312 793,14 

Výdavky celkove 1 286 000,00 1 307 500,00 1 209 016,50 

Hospodárenie- prebytok –

schodok 

0 0 + 103 776,60 

    

 

Bežný rozpočet 

 Schválený rozpočet Upravený   Plnenie 

bežné príjmy  1 036 000,00 1 084 000,00 1 112 955,19 

bežné výdavky 532 000,00 582 992,00 475 401,57   

Hospodárenie-prebytok-schodok     + 637 553,53 

 

 



3 

 

Kapitálový rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený   Plnenie 

Kapitálové príjmy  0 8 500,00 13 500,00 

Kapitálové výdavky  274 000,00 234 000,00                   221 191,58 

Hospodárenie-prebytok-schodok   -   

207 691,58 

 

Finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený   Plnenie 

príjmové fin. operácie 250 000,00       215 000,00 165 464,70 

výdavkové  fin. operácie 0 0 0 

Hospodárenie-prebytok-schodok   +165 464,00      

 

Príjmy RO s právnou subjektivitou    0       0            20 380,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou       480 000,00           507 138,00              512 423,35 

 

 

Plnenie rozpočtu príjmov :   Rozpočet  Plnenie  % 

               

              1 307 500,00 1 312 793,14 100,40% 

 

I. Bežné príjmy    1 084 000,00 1 112 955,19 102,67% 

 

100 Daňové prímy      542 155,00    555 573,64 102,47 % 

111 Výnos dane z príjmov ŠR     494 984,00      515 224,94   104,09 

120 Dane z majetku  DzN        36 611,00        30 614,97     83,62 

130 Daň za psa, odpad        10 560,00          9 733,73     92,18 

 

K 31.12.2018 Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume   38 504,22 € 

              Pohľadávky za odpad   vo  výške  33 156,84 €   

 

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2018 v € 

Daňové nedoplatky k 31.12.2016 k 31.12.2017 K 31.12.2018  

 29 642,13 34 104,87 38 504,22  

 

200 Nedaňové príjmy   23707,00  22 031,77  92,93%  
 

210 Príjmy z prenájmu majetku   7 589,00    6 820,17  89,87 

220 Administr.popl.a iné platby 15 213,00  10 977,85  72,16 

240 Bankové úroky            5,00           0,57             11,40  

290 Iné nedaňové príjmy                   900,00    4 233,18           470,35 

 /z dobropisov a vratiek/ 

 

  Porovnanie stavu celkových nedaňových nedoplatkov k 31.12.2018 v € 

Nedaňové 

nedoplatky 
k 31.12.2016 k 31.12.2017 K 31.12.2018 

 

 29 512,03 32 595,63 33 156,84  
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Aj keď plnenie bežných príjmov je na cca 97 %, zvyšuje sa výška nedoplatkov za minulé 

roky.  Sú to hlavne neplatiči z viacpočetných a soc. slabších rodín. 

 

300 Granty a transfery 

 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 

 Z rozpočtovaných grantov a transferov 518 138,00 € bol skutočný príjem vo výške  

535 349,78 €, čo predstavuje 103,32 % plnenie.  

 

   Poskytovateľ dotácie   Suma v EUR   Účel 

Okresný úrad Košice odbor školstva   450 508,00 Transfer pre ZŠ 

           3 190,00  Dotácia pre MŠ 

Krajský úrad CDPK v Košiciach           77,98  Dotácia DDPK zo ŠR 

Ministerstvo vnútra SR            26,00  Dotácia na register adries 

              595,65  Dotácia na evidenciu obyvateľov

            4 466,45  Dotácia na Matriku zo ŠR 

            1 545,58      Dotácia voľby 

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Michalovce      6 013,00  Dotácia strava HN ZŠ a MŠ 

            1 294,80  Dotácia škol.pomôcky HN 

           ZŠ a MŠ zo ŠR 

                 79,67  Dotácia /pohrebné/ 

            7 455,08  Dotácia TSP, TP 2017 

          38 716,80  Dotácia TSP, TP 2018 /EU+ŠR/ 

          16 196,76  Dotácia UP 50j /EU+ŠR/ 

            4 876,00  Dotácia VPP /EU+ŠR/ 

Ministerstvo ŽP            186,01  Dotácia ŽP 

Bukóza Vranov nad Topľou           125,00  Grant pre ZŠ 

 

SPOLU      535 349,78      

  

Granty a transfery boli použité v súlade s účelom poskytnutia. 

 

 

II. Kapitálové príjmy Upravený rozpočet  Skutočnosť  Plnenie % 

        

         8 500,00   13 500,00  158,82 

 

Prijaté granty a transfery 

 

 Poskytovateľ dotácie   Suma v EUR  Účel   

  

 Ministerstvo financií SR   8 500,00  Rekonštrukcia DS 

 Ministerstvo vnútra SR   5 000,00  Prevencia kriminality 

          V obci Nacina Ves 

          /Kamerový systém/ 
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Príjmové finančné operácie. 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  215 000,00 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2018  v sume  165 464,70 €, čo predstavuje  76,96 % plnenie. 

Uznesením OZ č.361 zo dňa 20.6.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 

215 000,00 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume  165 464,70 €. 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. 

            

Základná škola Nacina Ves  z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 € mala skutočný príjem 

k 31.12.2018  v sume  20 380,69 €. 

Základná škola Nacina Ves nemala žiadne kapitálové príjmy. 

 

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 492,56  € /v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. v z. n. p./ 

 

Plnenie rozpočtu výdavkov: 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 307 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 

v sume 1 209 016,50 €, čo predstavuje 92,46 % čerpanie. 

 

600 Bežné výdavky  
Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 582 992,00 € bolo skutočné k 31.12.2018 

čerpanie v sume 475 401,57 €, čo predstavuje 81,54 %. 

 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov 222 828,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané  

211 933,29  €, čo je  95,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, 

terénnych pracovníkov  a pracovníkov školstva, s výnimkou právnych subjektov. 

 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

 Z rozpočtovaných  výdavkov  77 224,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané  

77 907,98 €, čo predstavuje 100,89 % čerpanie. 

 

630 Tovary a služby  

 Z rozpočtovaných výdavkov 243 920,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané 

148 209,70 €, čo je 60,76 % čerpanie. 

Patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. 

 

640 Bežné transfery 

 Z rozpočtovaných výdavkov 39 020,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané 

37 350,60 € , čo predstavuje 95,72 % čerpanie. 

Obec poskytla príspevky pre OZ – ŠK Nacina Ves, FS Radosť, OZ Duša, CVC, Cirkvám,  

Spoločný úrad Vinné, Šport. podujatia ZŠ, SZPB, Príspevok na pohreb 

 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom   

 Obec k 31.12.2018 nemala úver ani pôžičku. 



6 

 

Kapitálové výdavky 
 

 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 234 000,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne 

čerpané 221 191,58 €, čo predstavuje 94,53 % čerpanie. 

Finančné prostriedky boli použité na : 

- Rekonštrukcia budovy, súp. číslo 227 

Z rozpočtovaných 95 000,00 € bolo k 31.12.2018  čerpané  94 829,22 €, čo 

predstavuje 99,82 % čerpanie. 

Rekonštrukcia  verejného osvetlenia v Obci Nacina Ves a miestneho cintorína 

Z rozpočtovaných 41 000,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané 38 425,67 €, 

čo predstavuje 93,72 % čerpanie. 

Rekonštrukcia budovy DS 

Z rozpočtovaných 0,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané  32 962,46 . 

       

 

Výdavkové finančné operácie:   

 
Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané. 

 

  

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. 
 

Základná škola Nacina Ves 

 

 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 507 138,00 € bolo k 31.12.2018 skutočne 

čerpané 512 423,35 €, čo predstavuje 101,04 % čerpanie. 

 Kapitálové výdavky  ZŠ  k 31.12.2018  -  0 € . 

 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov 311 648,00 € bolo čerpanie k 31.12.2018 v sume 

310 720,73 €, čo predstavuje 99,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

ZŠ. 

 

620 Poistné a príspevok do  poisťovní 

 Z rozpočtovaných výdavkov 110 475,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

111 603,68 €, čo  je 101,02 % čerpanie. Úhrady za poistné za pracovníkov ZŠ. 

 

630 Tovary a služby 

 Z rozpočtovaných výdavkov 81 772,00 € bola vyčerpaná suma  86 934,16 € čo je 

106,31 % na prevádzkové výdavky ZŠ , ako sú cestovné náhrady energie, materiál, dopravné, 

údržba a ostatné tovary  a služby. 

 

640 Bežné transfery  
 Z rozpočtovaných výdavkov 3 243,00 € bolo bola vyčerpaná suma 3 164,78 €, čo 

predstavuje 97,59% čerpanie. 
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Rozpočtové hospodárenie obce Nacina Ves za rok 2018 

 
  Hospodárenie obce    Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 

Bežné príjmy spolu      1 133 335,88 

Z toho: bežné príjmy obce         662 322,19 

  bežné príjmy RO         471 013,69 

Bežné výdavky spolu        987 824,92 

Z toho: bežné výdavky obce        475 401,57 

  bežné výdavky RO        512 423,35 

Bežný rozpočet         145 510,96 

 

Kapitálové príjmy spolu            13 500,00 

Z toho: kapitálové príjmy obce           13 500,00 

  kapitálové príjmy RO         0,00 

Kapitálové výdavky spolu                 0,00 

Z toho: kapitálové výdavky obce          221 191,58 

  kapitálové výdavky RO         0,00 

Kapitálový rozpočet          - 207 691,58 

 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu        - 62 180,62 

Úprava schodku             0,00 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu        - 62 180,62 

  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.        165 957,26 

Výdavkové finančné operácie           0,00 

Rozdiel finančných operácií          165 957,26 

 

PRÍJMY SPOLU          1 312 793,14 

VÝDAVKY SPOLU          1 209 016,50 

 

Hospodárenie obce              103 776,64 

Vylúčenie z prebytku                  6 357,29 

Upravené hospodárenie obce              97 419,35  

 

Schodok rozpočtu v sume – 62 180,62 EUR   zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a / 

a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., 

upravený  o nevyčerpané  prostriedky zo ŠR a účelovo poskytnuté finančné prostriedky 

v sume  6 357,29 € ,  bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný: 

- Z rezervného fondu   165 464,70 € 

- Z finančných operácií         492,56 € 

 

Vylúčenie z prebytku: 

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku - na prenesený výkon v oblasti  školstva  

v sume  49,37 € 

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo poskytnuté na kapitálové výdavky  -

Prevencia kriminality v Obci Nacina Ves /kamerový systém/  v sume 5 000,00 € 

- Nevyčerpané prostriedky zo SF  v sume 1 307,92 € 

SPOLU:  6 357,29 € 
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 Čerpanie  rozpočtu  EUR 

Bežný rozpočet                   145 510,96 

kapitálový rozpočet - 207 691,58 

finančné operácie                    165 957,26 

SPOLU: 

Vylúčenie z prebytku 

 

výsledok hospodárenia 

-prebytok –  

                   103 776,64 

                       6 357,29  

 

                    97 419,35 

 

 

 

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 

ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

 

Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR v sume 6 357,29€, 

nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 

 

         Návrh na použitie  prebytku hospodárenia za rok 2018 v objeme 97 419,35 € je súčasťou 

návrhu záverečného účtu.: 

 

NÁVRH    PRE  OZ :   

- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,  
(najmenej  10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného fondu/ 

Návrh na tvorbu RF za rok 2018  vo výške  97 419,35 € 

- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce, 

 

Tvorba a použitie prostriedkov fondov. 
 

Rezervný fond 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 a 16 zákona č.583/2004 Z. z. 

v z. n. p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Rezervný fond k 1.01.2018     252 139,11 € 

Prírastky- z prebytku hospodárenia za min. rok    76 756,34 

Úbytky-použitie RF – uzn.  č. 361 OZ zo dňa 20.6.2018 165 464,70 

Rezervný fond k 31.12.2018    163 430,75 € 

 

Sociálny fond 

 Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu 

a použitie SF upravuje kolektívna zmluva. 
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Sociálny fond k 1.01.2018            917,34 € 

Prírastky-povinný prídel-1,25%        2 316,58 

Úbytky –  stravovanie            616,00 

regenerácia PS, doprava        1 110,00 

ostatné             200,00 

Sociálny fond k 31.12.2018          1 307,92  €  

 

Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné 

zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 

vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

1. Bilancia aktív a pasív  v  € k 31.12.2018 

AKTÍVA 

 Názov     ZS k 1.1.2018  KZ k 31.12.2018  

Majetok spolu    3 303 693,26  2 958 857,08 

Neobežný majetok spolu   2 741 097,45  2 450 787,86 

Z toho: Dlhodobý nehm. majetok     0,00     0,00 

  Dlhodobý hmot .majetok  2 399 631,61  2 109 322,02 

  Dlhodobý finančný majetok     341 465,84     341 465,84 

 

Obežný majetok spolu       559 802,73      505 741,75 

Z toho: Zásoby            1 396,51   992,50 

  Zúčt. medzi subjekt. VS     0,00     0,00 

  Dlhodobé pohľadávky      0,00     0,00 

  Krátkodobé pohľadávky       67 300,42       72 515,30 

  Finančné účty       491 105,80      432 233,95 

  Poskyt. návrat.fin.výpomoci dlh.    0,00     0,00 

  Poskyt. návrat.fin.výpomoci krát.     0,00     0,00 

Časové rozlíšenie           2 793,08          2 327,47  

 

PASÍVA 

  

Názov     ZS 1.1.2018  KZ k 31.12.2018 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu  3 303 693,26  2 958 857,08 

Vlastné imanie    1 521 864,18  1 493 564,50 

Z toho: oceňované rozdiely       0,00      0,00 

  Fondy         0,00      0,00 

  Výsledok hospodárenia  1 521 864,18  1 493 564,50 

 

Záväzky           23 487,28         23 326,74  

Z toho:  Rezervy            9 500,00          6 400,00 

  Zúčt. medzi subjektami VS          1 136,67          5 049,37  

    Dlhodobé záväzky              917,34          1 307,92  
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  Krátkodobé záväzky         11 933,27        10 569,45  

  Bankové úvery a výpomoci      0,00     0,00 

Časové rozlíšenie     1 758 341,80  1 441 965,84  

  

 

Ukazovateľ 
Účtovný stav k 31.12.2018 

Brutto Netto 

a 1 2 

Aktíva obce 3 303 693,26 2 958 857,08 

Aktíva ostat. subj. Obce -  ZŠ       54 921,30      58 280,81 

Aktíva obce spolu 3 358 614,56 3 017 137,89 

Pasíva obce 3 303 693,26 2 958 857,08 

Pasíva ostat. subj. Obce - ZŠ      54 921,30      58 280,81 

Pasíva obce spolu 3 358 614,56 3 017 137,89 

 

2. Vývoj pohľadávok v  € 

 

Podľa výslednej účtovnej uzávierky za rok 2018 je stav pohľadávok k 31.12.2018 

v sume 72 515,30 € 

Z toho :    k 31.12.2017  k 31.12.2018    Rozdiel EUR

  

 z nedaňových príjmov  32 595,63  33 649,76 +1 054 ,13 

z daňových príjmov   34 104,87  38 504,22 +4 399,35  

 ostatné          599,92                  361,29        -    238,63 

Zvýšenie pohľadávok ovplyvnili nedoplatky na dani z nehnuteľností FO a PO za minulé roky 

a nedoplatky  za vývoz odpadu FO za minulé roky, prenájom MŠ, DS, obchod 

 

Základná škola Nacina Ves 

Pohľadávky                                             117,39    89,52              - 27,87 

 

3. Ostatné  dôležité informácie  

3.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala  granty a transfery  v sume  535 349,78. Zoznam poskytovateľov, 

výška dotácie a účel poskytnutia je uvedený pri časti Plnenie príjmov – Granty a transfery 

/str.4/ 

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

        

3.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo 

verejnoprospešný účel. 



11 

 

Žiadateľ dotácie   Suma poskytnutej   Skutočne použité   

            Účel     dotácie  finanč. prostriedky 

Športový klub Nacina Ves/bežné výdavky/  20 000,00  20 000,00 

Základná škola Nacina Ves/bežné výdavky/       650,00       650,00 

Záujmová činnosť a CVC/bežné výdavky/       713,70       713,70 

SZPB Nacina Ves/bežné výdavky/        150,00        150,00 

Gréckokatolícka cirkev/bežné výdavky- 

Farský deň,karneval detí,  /        450,00        450,00 

FS RADOSŤ /bežné výdavky/      3 000,00     3 000,00 

Rímskokatolícka cirkev/bežné výdavky/        300,00        300,00  

Združenie MAS DUŠA /kompostéry/     3 995,00     3 995,00 

Príspevok na pohreb /Gaži/             376,90        376,90  

Gréckokatolícka cirkev/kapit.výd.-mramor. Kríž/    4 000,00      4 000,00 

Rímskokatolícka cirkev/kapit.výd.-Vybuchanec 

Rekonštrukcia kostola/        2 400,00      2 400,00 

      

K 31.12.2018 boli všetky poskytnuté dotácie vyúčtované. 

 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

Stav záväzkov k 31. 12. 2018 

 

Druh záväzku voči   Záväzky celkom  v lehote po lehote  

     k 31.12.2018 v €  splatnosti splatnosti 

 

- Dodávateľom    43,13    43,13 

- Zamestnancom                0,00                 0,00 

- Poisťovniam                0,00                 0,00 

- Daňovému úradu                0,00                 0,00 

- Štátnemu rozpočtu        5 049,37          5 049,37   

- Bankám                 0,00                 0,00 

- Štátnym fondom                0,00                 0,00 

- Ostatné záväzky       18 234,24         18 234,24 

 Záväzky spolu       23 326,74         23 326,74  

 

Obec Nacina Ves nemá žiadny úver ani pôžičku. 

 

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: 

- Celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

- Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom 

roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EU 
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a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získane na základe osobitného 

predpisu. 

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

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Obec Nacina Ves nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií. 

 

            V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4  V  

ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV, AK NIE SÚ OBCOU 

ZVEREJNENÉ INÝM SPÔSOBOM   

Prehľad o poskytnutých dotáciách – uvedený v bode  3.2. Poskytnuté dotácie.  

         

           VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

Obec Nacina Ves nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

          VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV 

VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU 

Obec nemá programový rozpočet. 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Obce Nacina Ves za rok 2018 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

 

Návrh záverečného účtu Obce Nacina Ves za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona  č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení n. p.  a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní - 31.5.2019  na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce. 

 

Obec si splnila zákonnú povinnosť a dala si audítorom overiť účtovnú závierku 

a rozpočtové hospodárenie k 31.12.2018. 

 

Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Nacina Ves k 31. 12. 2018 a výsledok 

hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce 

Nacina Ves  za rok 2018 výrokom 

 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

 
                                                                                                             Daniela Parchovianská 

V Nacinej Vsi  13. jún 2018                                        hlavný  kontrolór 

 


