
 
 

 
 

 
Verejné pripomienkové konanie 

 
Obecný úrad Rovinka podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste 
v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 
 
 
 

Návrh 
 

 
 
 

Záverečný účet obce Rovinka 
za rok 2018 

 
 

 
 
 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 
právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 
forme na adresu Obecného úradu – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, elektronicky – na 
adresu kacer@obecrovinka.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín 
obecného úradu, a to od 12.06.2019 do 22.06.2019 

 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 
textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ 
nariadenia nemusí prihliadať. 
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Predkladá: Milan Kubeš, starosta obce 

Spracoval: Ing. Tomáš Káčer, vedúci referent finančnej správy 

 

V Rovinke 11. 06. 2019 

 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11. 06. 2019 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11. 06. 2019 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Rovinke dňa ........, uznesením č. 

...............  
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Záverečný účet obce 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. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 107/2017. 

Rozpočet bol zmenený desaťkrát: 

- 1. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1 dňa 01. 03. 2018 

- 2. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2018 dňa 21. 03. 2018 

- 3. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2018 dňa 25. 04. 2018 

- 4. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 2 dňa 01. 06. 2018 

- 5. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 60/2018 dňa 28. 06. 2018 

- 6. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 3 dňa 01. 08. 2018 

- 7. zmena schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 77/2018 dňa 12. 09. 2018 

- 8. zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce dňa 03. 12. 2018 

- 9. zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 zamestnancom obce dňa 14. 12. 2018 

- 10. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 4 dňa 31. 12. 2018 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2018  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 4 136 430,00 4 816 398,00 

z toho:   

Bežné príjmy 2 753 660,00 3 059 292,00 

Kapitálové príjmy 323 760,00 360 092,00 

Finančné príjmy 1 040 000,00 1 377 504,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 19 010,00 19 510,00 

Výdavky celkom 4 089 771,00 4 277 311,00 

z toho:   

Bežné výdavky 1 579 975,00 1 774 710,00 

Kapitálové výdavky 1 542 170,00 1 512 671,00 

Finančné výdavky 316 176,00 279 576,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 651 450,00 710 354,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 46 659,00 539 087,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

4 816 398,00 4 966 868,43 103,12 

 

 

1) Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3 059 292,00 3 257 748,28 106,49 

 

a) Daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 161 261,00 2 305 327,15 106,67 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 396 861,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31. 12. 2018 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1 451 749,60 €, čo 

predstavuje plnenie na 103,93 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 226 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 231 858,43 €, čo 

predstavuje plnenie na 102,59 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 60 381,95 €, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 157 824,51 € a príjmy dane z bytov boli v sume 13 651,97 €.  

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 8 200,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 8 810,70 €, čo 

predstavuje plnenie na 107,45 %. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 3 600,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 4 628,11 €, čo 

predstavuje plnenie na 128,56 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 3 600,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 4 160,29 €, čo 

predstavuje plnenie na 115,56 %. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 173 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 174 057,70 €, čo 

predstavuje plnenie na 100,61 %. 

 

Poplatok za rozvoj 

Z rozpočtovaných 350 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 430 062,32 €, čo 

predstavuje plnenie na 122,87 %. 
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b) Nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

306 960,00 361 352,75 117,72 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 62 700,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 54 358,02 €, čo je 

86,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 482,43 € 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49 908,89 € a príjem z prenajatých 

zariadení v sume 966,70 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 241 800,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 300 637,10 €, čo je 

124,33 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky, pokuty, príspevky na 

materskú školu, príjem za stravovanie žiakov v materskej a základnej škole, vstupné do Tutti 

Bambini, platby za energie od nájomcov priestorov, poplatky za rôzne služby poskytované 

obcou. 

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 1 010,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 292,53 €, čo je 

127,97 % plnenie. Patria sem úroky z účtov finančného hospodárenia a termínovaných vkladov. 

 

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných 1 450,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 5 065,10 €, čo je 

349,32 % plnenie. Patria sem odvody z hazardných a iných podobných hier, preplatky z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia, preplatky energií. 

 

c) Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

591 071,00 591 068,38 100,00 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel  

1. Okresný úrad Senec 504,40 Register adries 

2. Okresný úrad Senec 1 214,73 Register obyvateľov 

3. Min. dopravy, výst. a RR SR 4 085,91 Stavebný úrad 

4. Okresný úrad Bratislava 544 154,00 Školstvo – prenesené kompetencie  

5. Okresný úrad Bratislava 10 528,00 Vzdelávacie poukazy 

6. Okresný úrad Bratislava 1 800,00 Lyžiarsky kurz 

7. Okresný úrad Bratislava 2 700,00 Škola v prírode 

8. Okresný úrad Bratislava 222,00 Učebnice 

9. Okresný úrad Bratislava 9 339,00 Výchova a vzdelávanie v MŠ 

10. Okresný úrad Bratislava 351,17 Ochrana životného prostredia 

11. Min. dopravy, výst.a RR SR 159,02 Pozemné komunikácie 

12. Okresný úrad Senec 3 021,17 Voľby 

13. Dotácia NBS 1 000,00 Dotácia – Deň obce 

14. Ministerstvo živ. prostredia SR 11 832,33 Dotácia na projekt zberného dvora 

15. Úrad práce, soc. vecí a rodiny 156,65 Dotácia na stravu 

 Spolu 591 068,38  

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2) Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

360 092,00 348 237,00 96,71 

 

a) Nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

16 500,00 4 646,00 28,16 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 16 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 4 646,00 EUR, čo 

predstavuje 28,16 % plnenie. 

 

b) Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

343 592,00 343 591,00 100 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel  

1. Telovýchovná jednota Rovinka 5 000,00 Nákup kosačky 

2. Úrad vlády SR 13 000,00 Výstavba detského ihriska 

3. Ministerstvo živ. prostredia 325 591,00 Dobudovanie zberného dvora 

 Spolu 343 591,00  

 

 

3) Príjmové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 377 504,00 1 338 414,70 97,16 

 

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 900 000,00 € schválený obecným zastupiteľstva dňa 

22. 11. 2017 uznesením č. 90/2017. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 56/2018 zo dňa 27. 06. 2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 100 000,00 € na výstavbu modulovej základnej školy. 

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 

337 503,18 € a prijaté boli finančné zábezpeky v sume 911,52 €. 

 

 

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

a) Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

19 510,00 22 468,45 115,16 

 

Patria sem príjmy za poplatky za školné v školskom klube detí, granty, príjmy z dobropisov, 

preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a úroky z účtov finančného hospodárenia. 
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b) Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 - 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

4 277 311,00 4 183 401,95 97,80 

 

 

1) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 774 710,00 1 719 083,54 96,87 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 539 519,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 

525 867,25 €, čo je 97,47 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, materskej školy, školskej jedálne. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 197 194,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 

189 447,86 €, čo je 96,07 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov 

za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 907 562,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 

875 237,49 €, čo je 96,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zložiek obce, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 117 235,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 

115 812,92 €, čo predstavuje 98,79 % čerpanie. Sú tu zahrnuté najmä dotácie neziskovým 

organizáciám, dotácia súkromnej materskej škole, dotácia logopedickému centru, členské 

príspevky do združení. 

 

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 13 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 

12 718,02 €, čo predstavuje 96,35 % čerpanie. 
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2) Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 512 671,00 1 482 843,90 98,03 

 

Položky kapitálového rozpočtu: 

− splátka za kúpu Pele klubu v sume 4 800,00 €, 

− kúpa infraštruktúry od developerov v sume 1,20 €, 

− dobudovanie kamerového systému v sume 7 800,00 €, 

− osadenie bezdrôtového rozhlasu v sume 5 736,00 €, 

− stroje a zariadenia na zberný dvor v sume 25 968,00 €, 

− dobudovanie zberného dvora v sume 10 400,40 €, 

− trativod na dažďovú vodu v sume 1 350,00 €, 

− oplotenie školského dvora materskej školy v sume 5 068,80 €, 

− vybudovanie detského ihriska pri materskej škole v sume 14 292,00 € 

− vybudovanie novej základnej školy v sume 1 388 572,66 €, 

− kúpa kosačky v sume 12 000,00 €, 

− modernizácia verejného osvetlenia v sume 6 854,84 €. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

279 576,00 300 460,87 107,47 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 279 576,00 € na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 299 375,87 €, čo predstavuje čerpanie 

107,08 %. Vrátené finančné zábezpeky boli v sume 1 085,00 €. 

 

 

4)  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

a) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

707 933,00 678 592,64  

 

Sú tu zaradené bežné výdavky rozpočtovej organizácie obce Základná škola, Školská 266, 

Rovinka z toho výdavky na organizačnú zložku: 

Základná škola 552 310,66 € 

Školský klub detí 126 281,98 € 

 

b) Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

2 421,00 2 421,00 100,00 

 

Položky kapitálového rozpočtu: 

− kúpa rozhlasovej ústredne v sume 2 421,00 € 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31. 12. 2018 v € 

Bežné príjmy spolu 3 280 216,73 

z toho: bežné príjmy obce 3 257 748,28 

 bežné príjmy RO 22 468,45 

Bežné výdavky spolu 2 397 676,18 

z toho: bežné výdavky obce 1 719 083,54 

 bežné výdavky RO 678 592,64 

Bežný rozpočet 882 540,60 

Kapitálové príjmy spolu 348 237,00 

z toho: kapitálové príjmy obce  348 237,00 

 kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 1 485 264,90 

z toho: kapitálové výdavky obce  1 482 843,90 

 kapitálové výdavky RO 2 421,00 

Kapitálový rozpočet - 1 137 027,90 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 254 487,35 

Úprava schodku  - 430 062,32 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 690 681,19 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 1 338 414,70 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 300 460,87 

Rozdiel finančných operácií 1 037 953,83 

PRÍJMY SPOLU 4 966 868,43 

VÝDAVKY SPOLU 4 183 401,95 

Hospodárenie obce  783 466,48 

Úprava schodku - 690 681,19 

Upravené hospodárenie obce 92 785,29 

 

Schodok rozpočtu v sume 254 487,35 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 436 193,84 € bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný: 

- z finančných operácií v sume: 690 681,19 € 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 131,52 €, a to na prenesený výkon v oblasti 

školstva 

b) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 

430 062,32 €. 

 

Zostatok finančných operácií v sume 690 681,19 € bol použitý na vysporiadanie schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov v sume 92 785,29 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 

fondu. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

92 785,29 €. 

 

 

5) Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

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

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

   

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2018  140 029,04 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 

 rozpočtový rok  
42 910,66 

 - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

 z podnikateľskej činnosti po zdanení  
0,00 

 - z finančných operácií 0,00 

 - úroky 3,50 

Úbytky - použitie rezervného fondu: 

 - uznesenie č. 56/2018 z dňa 27. 06. 2019 – výstavba modulovej 

  základnej školy 

100 000,00 

 - ostatné úbytky  0,66 

KZ k 31.12.2018 82 942,54 

 

Sociálny fond 

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

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  3 272,84    

Prírastky - povinný prídel – 1 % 5 511,96 

Úbytky - stravovanie  4 036,25 

 - príspevok pri životnom jubileu 200,00 

 - školenie odborára 60,00 

KZ k 31.12.2018 4 488,55 
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6) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018  

 
A K T Í V A  

Názov ZS k 1.1.2018 v € KZ k 31.12.2018 v € 

Majetok spolu 7 169 567,74 9 258 134,62 
Neobežný majetok spolu 5 576 208,37  7 080 680,14 
z toho:   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 8 000,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 116 373,01 6 612 844,78 
Dlhodobý finančný majetok 459 835,36 459 835,36 
Obežný majetok spolu 1 590 488,34 2 174 080,29 
z toho:   
Zásoby 1 851,20 1 430,26 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 632 380,39 612 805,99 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  305 385,93 556 218,35 
Finančné účty  650 870,82 1 003 625,69 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 2 871,03 3 374,19 

 

P A S Í V A  

Názov ZS k 1.1.2018 v € KZ k 31. 12. 2018 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 169 567,14 9 258 134,62 
Vlastné imanie  4 209 917,94 5 122 599,05 
z toho:   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  4 209 917,94 5 122 599,05 
Záväzky 587 080,87 1 567 481,66 
z toho:   
Rezervy  1 100,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 6 131,52 
Dlhodobé záväzky 220 404,20 571 507,51 
Krátkodobé záväzky 109 400,80 136 319,40 
Bankové úvery a výpomoci 256 175,87 853 523,23 
Časové rozlíšenie 2 372 568,93 2 568 053,91 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v € 
z toho v lehote 

 splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 59 758,56 59 758,56 0,00 

- zamestnancom 34 246,56 34 246,56 0,00 

- poisťovniam  21 528,69 21 528,69 0,00 

- daňovému úradu 4 046,65 4 046,65 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 853 523,23 853 523,23 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 588 246,45 588 246,45 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2018 1 561 350,14 1 561 350,14 0,00 
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Stav úverov k 31. 12. 2018 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB, a.s. výstavba ZŠ 900 000,00 46 500,00 4 446,66 853 523,23 2028 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu modulovej základnej školy. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 

o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a): 
Text Suma v € 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  2 593 878,55 

- skutočné bežné príjmy RO  8 053,60 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 2 601 932,15 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 853 523,23 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 853 523,23 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 853 523,23 

 

Zostatok istiny k 31.12.2018 
Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods. 6 písm. a) 

 

853 523,23 2 601 932,15 32,80 % 

 

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  2 593 878,55 

- skutočné bežné príjmy RO  8 053,60 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 2 601 932,15 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 470 565,82 

- dotácie zo ŠR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 2 784,52 

- účelovo určené peňažné dary 600,00 

- dotácie zo zahraničia 0,00 

- dotácie z Eurofondov 0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 473 950,34 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 2 127 981,81 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 82 800,00 

- 651002 8 458,02 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 91 258,02 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017* 

§ 17 ods. 6 písm. b) 

91 258,02 2 127 981,81 4,29 % 

 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec v roku 2018 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

 

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 dotácie v súlade s VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Rovinka a jeho Dodatku č. 1 nasledovným subjektom: 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Rovinka - bežné výdavky 30 000,00 30 000,00 0,00 

Slov. rybársky zväz, MO – bežné výdavky 700,00 700,00 0,00 

PS AgroLovec – bežné výdavky 600,00 600,00 0,00 

 

K 31. 12. 2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka a jeho Dodatku č. 1. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonávala v roku 2018 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 Z. z. 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 Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola, Školská 

266, Rovinka 
126 781,98 126 781,98 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola, Školská 

266, Rovinka 
569 135,34 563 003,82 6 131,52 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Kultúrno-športové 

centrum Rovinka, s.r.o. 
0,00 0,00 0,00 
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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 

(3 - 4) 

 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad Senec Register adries 504,40 504,40 0,00 

Okresný úrad Senec Register obyvateľov 1 214,73 1 214,73 0,00 

Min. dop., výst. a RR SR Stavebný úrad 4 085,91 4 085,91 0,00 

Okresný úrad Bratislava Školstvo – prenesené kompetencie  544 154,00 538 022,48 6 131,52 

Okresný úrad Bratislava Vzdelávacie poukazy 10 528,00 10 528,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Lyžiarsky kurz 1 800,00 1 500,00 300,00 

Okresný úrad Bratislava Škola v prírode 3 500,00 2 700,00 800,00 

Okresný úrad Bratislava Učebnice 222,00 222,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Výchova a vzdelávanie v MŠ 9 339,00 9 339,00 0,00 

Okresný úrad Bratislava Ochrana životného prostredia 351,17 351,17 0,00 

Min. dop., výst. a RR SR Pozemné komunikácie 159,02 159,02 0,00 

Okresný úrad Senec Voľby 3 255,80 3 021,17 234,63 

Dotácia NBS Dotácia – Deň obce 1 000,00 1 000,00 0,00 

Min. živ. Prostr. SR Dotácia na projekt zberného dvora 11 832,33 11 832,33 0,00 

Úrad pr., soc. vecí a rod. Dotácia na stravu 156,65 156,65 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2018 nevstúpila do finančného vzťahu s rozpočtom inej obce. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2018 nevstúpila do finančného vzťahu s rozpočtom VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

Príloha č. 1 Záverečného účtu 


