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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 
1. Rozpočet obce na rok 2019  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  8. decembra 2018 
uznesením č. 49/2018. 
Rozpočet bol zmenený:  

- prvá zmena   schválená dňa 23.  9.  2019  uznesením č.  80/2019 
- druhá zmena schválená dňa 12. 12. 2019   uznesením č. 97/2019 

 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 686 530,00 2 649 330,91 
z toho :   
Bežné príjmy 1 571 530,00 2 349 873,26 
Kapitálové príjmy 0,00 180 100,00 
Finančné príjmy 100 000,00 100 000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 15 000,00 19 357,65 
Výdavky celkom 1 686 530,00 1 928 552,35 
z toho :   
Bežné výdavky 965 530,00 955 735,79 
Kapitálové výdavky 170 000,00 333 923,90 
Finančné výdavky 60 000,00 60 000,00 
Výdavky RO s právnou subjekivitou 491 000,00 578 892,66 
Rozpočtové hospodárenie obce 0 + 720 778,56 

 
 
  



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
2 629 973,26 2 481 137,73 94,34 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 6 29 973,26  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 2 481 137,73   EUR, čo predstavuje  94,34  % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
2 349 873,26 2 301 037,73 97,92 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 349 873,26  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 2 301 037,73  EUR, čo predstavuje   97, 92 % plnenie.  
 

a) daňové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
1 944 742,14 1 909 366,93 98,18 

   
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 974 711,00  EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  974 673,37   EUR, čo predstavuje 
plnenie na  99,18 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 888 041,14  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 854 786,79 
EUR, čo je  96,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume  58 636,19  EUR, dane zo 
stavieb boli v sume  796 150,60  EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR.  
 
Daň za psa 2 048,07 € 
za ubytovanie  15 877,00 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva 98,00 € 
Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  61 813,70  € 
 

b) nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
8 550,00 6 093,79 71,27 

 
Príjmy z  vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných  8 550,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 093,79  EUR, 
čo je 71,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z prenajatých pozemkov 546,50 €, 
priestorov v kultúrnom dome na spoločenské akcie a predaj v sume 3 832,29  EUR, nájomné 
od CVP 810,- € a nájomné za prenájom strojov  905,00 €. 
 



Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 900,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  327,95  EUR, čo je 
36,40   % plnenie, v tom od obecnej polícii   za priestupky od občanov  70,00 €   a príjmy z MV 
SR odd. správy pokút 257,95 €.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
65 148,01 51 687,69 79,30 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  65 148,01   EUR, bol skutočný príjem vo výške 
51 687,69 EUR, čo predstavuje 79,30 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli najmä správne poplatky napr.:  matrika – za overovanie  vo 
výške 5 052,00 €,  za rybársky lístok 335,00 €,  za miestny rozhlas 276,50 €, za odbočenie na 
vodovod. prípojky 1 671,10 €,  za smetné nádoby 1 222,00 €,  vstupné na kultúrne akcie, 
1 056,01 €,  poplatky za stavebné  činnosti 15 431,00 €,   
z odvodov z hazardných hier  10 794,00  €,  a  za stravné od zamestnancov 1 001,05  € a iné.    
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 339 983,11  EUR bol skutočný príjem vo výške 
339 983,11  EUR, čo predstavuje  100,00  % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okr.úrad NR, (MŠ VV a Š SR) 292 415,00 Školstvo 
Min.vnútra SR 3 679,19 Matrika 
ÚPSVaR 35 906,40 Stravné pre deti v HN 
ÚPSVaR 979,40 Školské potreby pre deti v HN 
Okresný úrad Nitra 233,14 Odmena skladníka CO 
Okresný úrad Nitra 844,11 Prenesené kompetencie ŽP 
Okresný úrad Nitra 982,74 Regob –hl. pobytu občanov 
Okresný úrad Nitra 120,40 register adries 
Dobr.pož. ochrana SR 1400,00 vybavenie DHZO 
Okresný úrad Nitra 2 622,73 voľby EP, prezidenta SR 
Ministrestvo PSVaR 800,00 Humanit. pomoc Billa -strecha  
Spolu :  339 983,11  

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

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
180 100,00 180100,00 100,00 

 
  
V roku 2019 obec  mala  kapitálové príjmy poskytnuté na :  

-  Zakúpenie  zametací stroj    = 159 600,-€ 



-  Výstavbu “Rozšírenie detského ihriska”   = 13 500,- € 

- Dobudovanie kamerového systému           =  7 000,- €  

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
100 000,00  0,00 0,00 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 100 000,00  EUR  skutočnosť k 31.12.2019 bola 0,00 
EUR,.  
 
 
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
19 357,65 66 594,20                100,0 

 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 19 357,65 00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 66 594,20  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie, ostatné príjmy vo výške  47 236,55  
EUR neboli rozpočtované.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
 
Základná škola                                66 594,20    EUR 
 
 
 
Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
0 0 0 
   

 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
 
Základná škola                                   0,00      EUR 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
1 349 659,69 1 334 004,18 98,84 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 349 659,69 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume  1 334 004,18  EUR, čo predstavuje  98,84  % čerpanie.  
 
 
 



 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
955 735,79 941 634,50 98,52 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 955 735,79  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 941 634,50  EUR, čo predstavuje  98,52 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:   
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 177 000,00   EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 172 290,63 
EUR, čo je  97,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky  starostu, hlavného kontrolóra,   
pracovníkov obce.  Rozpočtované mzdové prostriedky obecnej  polície vo výške 37 892,68 € 
boli čerpané vo výške 37 885,51 €, čo predstavuje  99,98 %.   
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 70 770,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019  v sume 70 641,11 
EUR, čo je 99,81  % čerpanie. Rozpočtované výdavky do poisťovní za obecnú políciu 
predstavujú čiastku 10 433,94 €, skutočné čerpanie vo výške  10 433,94 € , čo predstavuje 
100,00% čerpanie.   
Tovary a služby  
Z rozpočtovaných 435 511,26   EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 408 204,93 
EUR, čo je 93,73  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce a obecnej polície, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, školenia, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné 
za nájom a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 206 735,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 206 205,97 
EUR, čo predstavuje  99, 74  % čerpanie najmä na úhrada za MHD 90 371,55 €, dotácie na 
kultúrne a spoločenské akcie 9 591,18 €,  dotácie podľa VZN č. 4/2013 vo výške 21 820,- €,  
dotácie OFK 18 000,00 €,  DHZ,  SZUS  57 908,97 €,  a na členské príspevky ZMOS,  RVC  a 
SZUS. 
 
 
2) Kapitálové výdavky :  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
333 923,90 332 369,68 99,53 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 333 923,90  EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume  332 369,68   EUR, čo predstavuje  99,53 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:   
  

- Mulčovací stroj ZAHON TMO 1700  4 992,00 

- Traktor Cub Cadet Kawasaki   4 449,90 

- Závodníkova ul. -predĺženie   4 701,13 

- Vinárska ul. II /Pri trati/               38 446,65 

- Výstavba hasičskej zbrojnice                 3 132,00 

- Oceľový prístrešok  2 ks /Vinárska, Holotka/  6 648,00 



- Zametací umývací stroj                          168 000,00 

- Zb. Dvor – spevnené plochy             102 000,00 

- S P O L U :                332 369,68  €        

 
         
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
60 000,00 60 000,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných  výdavkových finančných  operácií 60 000,00  EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume  60 000,00 EUR, čo predstavuje   100,00 % čerpanie. 
 
Finančné prostriedky boli použité na splácanie istiny prijatého úveru, ktorý obec spláca 
mesačne po  5 000,- €. Zostatok úveru k 31.12. 2019 predstavuje čiastku: 90 002,87 €. 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
578 892,66 625 050,56 107,97 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 578 892,66   EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 625 050,56  EUR, čo predstavuje 107,97  % čerpanie.  
Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo navýšené  o 46 157,90 EUR, čo predstavuje 
čerpanie vlastných nerozpočtovaných príjmov vo výške  46 157,90  EUR.  Vlastné  príjmy boli 
čerpané na   69,31 % .   
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
 
Základná škola s MŠ                            625 050,56      EUR 
 
 
Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
0,00 0,00 0,00 

 
 
Kapitálové výdavky  ZŠ s MŠ v roku 2019 nečerpala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 2 367 631,93 
z toho : bežné príjmy obce  2 301 037,73 

             bežné príjmy RO 66 594,20 

Bežné výdavky spolu 1 566 685,06 
z toho : bežné výdavky  obce  941 634,50 

             bežné výdavky  RO 625 050,56 

Bežný rozpočet ( BP – BV ) + 800 946,87 
Kapitálové  príjmy spolu 180 100,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  180 100,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 332 369,68 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  332 369,68 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  ( KP – KV ) -152 269,68 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 648 677,19 
Vylúčenie z prebytku   
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 648 677,19 
Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 60 000,00 

Rozdiel finančných operácií ( PFO – VFO ) - 60 000,00 
PRÍJMY SPOLU   2 547 731,93
VÝDAVKY SPOLU 1 959 054,74  
Hospodárenie obce  + 588 677,19
Vylúčenie z prebytku 
Upravené hospodárenie obce + 588 677,19 

 
 

 

Prebytok rozpočtu v sume  + 588 677,19  EUR  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 v sume   588 677,19 EUR.   
 
 
  
 

 



5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
              

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  1 455 407,53 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

 226 071,88 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 
0,00 

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

      
 

0,00 
               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2019 1 681 479,41 

 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..  
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o používaní sociálneho fondu. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 2 058,41 
Prírastky - povinný prídel -    1,05 %                    2 017,32 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - závodné stravovanie                     96,36 
               - regeneráciu PS, dopravu                   
               - dopravné                           3 400,00 
               - ostatné úbytky                                                   
KZ k 31.12.2019 579,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k 1.1.2019  v EUR KZ  k 31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 11 246 848,87 11 613 329,17 

Neobežný majetok spolu 9 069 160,45 8 869 968,73 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3 096,52 615,52 

Dlhodobý hmotný majetok 8 601 934,97 8 405 224,25 

Dlhodobý finančný majetok 464 128,96 464 128,96 

Obežný majetok spolu 2 177 688,42 2 743 360,44 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 928,08 3 366,96 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  13 997,38 14 971,67 

Finančné účty  2 159 762,96 2 725 021,81 

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

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

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 11 246 848,87 11 613 329,17 

Vlastné imanie  4 619 165,18 5 265 231,70 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  
 

 

Fondy 
 

 

Výsledok hospodárenia  4 619 165,18 5 265 231,70 

Záväzky 193 625,97 159 281,34 

z toho :   

Rezervy  2 700,00 2 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00  21 300,00 



Dlhodobé záväzky 12 091,94 18 627,54 

Krátkodobé záväzky 28 829,24 26 649,01 

Bankové úvery a výpomoci 150 004,79 90 004,79 

Časové rozlíšenie 6 434 057,72 6 188 816,13 

 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
+ 
Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 4 166,25 4 166,25  
- zamestnancom 4 029,33 4 029,33  
- poisťovniam  14 232,48 14 232,48  
- daňovému úradu 4 220,95 4 220,95  
- štátnemu rozpočtu    
- bankám 90 004,79 90 004,79  
- štátnym fondom    
- ostatné záväzky 0,00 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.2018 116 653,80 116 653,80  

 
Stav úverov k 31.12.2019  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
VÚB výst.kanalizácie 300 000,00 60 000,00 1 406,83 90 004,79 2021 
       
       
       

 
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na výstavbu  „Kanalizácia obce Lužianky I. a II. 
etapa“  Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021, 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 EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  1 746 713,42 
- skutočné bežné príjmy obce  1 746 713,42 
- skutočné bežné príjmy RO  54 107,52 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 800 820,94 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:  90 004,79 

- zostatok istiny z bankových úverov  90 004,79 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 90 004,79 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

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

 
 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 90 004,79 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 

90 004,79 1 746 713,42 5,15 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  1 746 713,42 

- skutočné bežné príjmy obce  1 746 713,42 
- skutočné bežné príjmy RO  54 107,52 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1 800 820,94 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:                                                                      

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 283 438,53 
- dotácie zo ŠR 

 

- dotácie z MF SR ....  
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 

 

- účelovo určené peňažné dary   
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov   
- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 1 517 382,41 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 1 517 382,41 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 



- 821004  
- 821005 60 000,00 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002 1 406,83 
- 651003  
- 651004 9 672,39 
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 71 079,22 

 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

71 079,22 1 517 382,41 4,68 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám    90 004,79                   EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                     0,00 EUR 
- voči dodávateľom                                       4 166,25                   EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                                      0,00                   EUR 
- voči zamestnancom (331)                           4 029,33                  EUR  
- voči zamestnancom  ( SF)                              579,37                  EUR 
- voči poisťovniam                                       14 232,48 EUR 
- voči daňovému úradu                                   4 220,95   
- iné záväzky (379)                                       18 048,17                 EUR         
- záväzky z nájmu                                                  0,00                 EUR    

SPOLU :                                                  135 281,34                  EUR 
 
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec  nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.   

 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na činnosť 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Spevácka skupina Lužiančanka 1 355,00 1 355,00 0,00 
Spevácka skupina LÚČ 1 380,00 1 380,00 0,00 



DHZ Lužianky 1 160,00 1 160,00 0,00 
Telovýchovná jednota  18 615,00 18 615,00 0,00 
ZO Jednota dôchodcov Slovenska 3 465,00 3 465,00 0,00 
ZO Sl. Zväzu záhradkárov 2 755,00 2 755,00 0,00 
SČK 1 350,00 1 350,00 0,00 
ZO Chovateľov poštových holubov 705,00 705,00 0,00 
PZ Berbecíny 1 035,00 1 035,00 0,00 
CVČ Zvolen, detaš.pracovisko Rišňovce 0,00 0,00 0,00 
SZUŠ indiv. forma 42 459,90 42 459,90 0,00 
SZUŠ skupin. forma 15 449,07 15 449,07 0,00 
    

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013 
o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce.  
 
 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec  nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.    
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám  - ZŠ s MŠ 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom - nemáme 
d) rozpočtom iných obcí - nemáme 
e) rozpočtom VÚC - nemáme 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 2019 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 2019  

Rozdiel - vrátenie 

Materská škola  179 213,30 179 213,30 0 
Školský klub 11 253,60 11 253,60 0 
Školská jedáleň 69 939,61 69 939,61 0 



Originálne kompetencie 
spolu : 

 
260 406,51 

 
260 406,51 

 
0 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

OÚ Nitra Bežné výdavky na prenesený výkon št. správy 

na úseku starostlivosti o ŽP 

 

278,38 

 

278,38 

 

0 

OÚ Nitra Bežné výdavky na úseku  

Matrika 

 

3 679,19 

 

3 679,19 

 

0 

OÚ Nitra Bežné výdavky – REGOB 982,74 982,74 0 

OÚ Nitra Bežné výdavky – register adries 120,40 120,40 0 

OÚ Nitra voľby  Prezidenta SR, EP 2019 2 622,73 2 622,73 0 

OÚ Nitra odmena skladníka CO 233,14 233,14 0 

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom   
 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nemáme    
    

Obec  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nemáme    
    

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nemáme    
    

 



VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nemáme    

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         

 

 
Č.programu Názov programu Rozpočet Skutočnosť  %  plnenia 

1. Plánovanie, manažment, 
kontrola 

 
98 782,00 

 
98 742,79 

 
99,96 

2. Propagácia a marketing 13 826,00 13 223,22 95, 64 
3. Interné služby 46 447,00 43 551,96 93,76 
4. Služby občanom 6 612,75 6 612,33 99,99 
5. Bezpečnosť, právo, 

poriadok 
 

72 698,79   
 

72 675,16 
 

99,96 
6. Odpadové hospodárstvo 100 886,00 100 601,46 99,71 
7. Komunikácie a verej. 

priestranstvá 
 

              361 923,90 
 

357 641,95 
 

98,81 
8. Vzdelávanie    
9. Kultúra a šport 109 434,00 108 943,18 99,55 
11. Sociálne služby  3 200,00 3 197,01 99,90 
12. Administratíva 535 849,25 528 815,12 98,68 
  Spolu :  1 349 659,69 1 334 004,18 98,84 

 
V programe  1  - najväčší  podiel výdavkov predstavuje  výkon služby  vo  verejnom  
záujme- náklady  MHD, v roku  2019   predstavovali  90 371,55  €, z toho bola 44 000,-  
záloha na rok  2019 a čiastka 46 371,55 € bolo vyúčtovanie z roku 2018. 
Účasť  obce  v združeniach ( RVC, ZMOS, stavebný úrad, ZNOPSR)  ,  členský  príspevok 
v nich  bol  5 491,24 €,  a audit účtovnej  závierky  bol  v sume  2 880,00  €. 
 
V programe  2 – propagácia  a manažment- bolo  vynaložených  13 223,22 €.  Program  
obsahuje web. stránku  obce  266,71 €,  vydávanie  Lužianskych  noviniek   4 783,62 €,  
údržbu miest. rozhlasu  5 271,69 € a reprezentačné  náklady  2 901,20 €. 
 
V programe  3 – interné služby- sú  zahrnuté  náklady na odmeny  poslancom 43 551,96 €,    
náklady  na PHM   traktor a kosačky 4  305,37 €,  motorové  vozidlá  obce - PHM , servis, 
údrba, opravy a tech. kontroly  2 817,84 €.  V rámci  programu  bolo čerpaných  19 640,24 € 
na prevádzkovanie servera a výpočtovej techniky  aktualizácie programov./ Korwin, Softip, 
Topset/. 
 
V programe  4  – služby občanom – zahŕňa výdavky na prenesené kompetencie  matričného 
úradu vo výške štátom určenej dotácie   3 679,19 € a ostatné prenesené kompetencie od štátu.     
 
V programe  5  – bezpečnosť, právo, poriadok sú  zahrnuté náklady za  obecnú  políciu.  
V roku  2019 predstavovali  72 675,16  €,  z toho na údržbu kamerového systému bolo 
použité 5 062,20 €. 
Za činnosť požiarneho technika 288,00 €, zakúpenie techniky z dotácie  DPO SR za 1 400 €,  
náklady na verejné osvetlenie a údržbu osvetlenia  sme vynaložili  12 561,54 €. 
 



V programe  6- odpadové hospodárstvo sú zahrnuté náklady na vývoz odpadu  ( 
komunálneho, cintorínskeho, objemového i separovaného a  náklady na vyčistenie zberného 
dvora, celkom  vo výške  100 601,46 €.  
 
V programe 7  - komunikácie a verejné priestranstvá – sú zahrnuté bežné a  kapitálové 
výdavky obce v celkovej výške 357 641,95 € , z čoho bežné výdavky na zimnú údržbu sú 
168,76 € materiál na údržbu  verejných priestranstiev 5 781,72 €. 
Kapitálové výdavky sú podrobne rozpísané v rozpočte kapitálových výdavkoch obce.   
 
V programe  9   - kultúra  a šport boli  náklady  obce  vo  výške  108 943,18  € , z toho : 
 - kultúrne  podujatia  a spoločenské akcie  boli zrealizované  v sume 9 591,18  €, 
Dotácie  podľa VZN č. 4/2013 pre  občianske   združenia  21 820,00 €, dotácie  DHZ vo 
výške 1 623,03 €,  dotácia pre OFK vo výške 18 000,00 €, náklady na SZUS predstavujú 
čiastku 57 908,97 €.  
 
V programe 11 – sociálne služby boli náklady obce vo výške  3 197,01  €, čo predstavuje 
doplatok na stravu dôchodcom.  
 
 
V programe  12 -  Administratíva -  sú zahrnuté náklady na  administratívu  a chod  obce vo  
výške  528 815,12 €.  
Z toho  sú  osobné  náklady  na  mzdy  a odvody  v objeme  242 931,74  €. 
Elektrina  mimo  VO  predstavuje   10 313,24  €,  plyn  5 444,94 €, vodné, stočné  1 364,87 €,  
poštovné  a telekomunikačné  služby 8 500,09 €.  
Ostatné výdavky vo výške 260 260,24 € tvoria :  napr.  všeobecný  materiál  23 387,65 
€,   všeobecné a špeciálne služby 89 490,07 €,  nájomné, údržba budov, prevádzkových 
strojov 22 473,30 €,  poistenie majetku 5 772,50 €,  dohody o pracovnej činnosti a dohody 
o vykonaní práce 22 222,94€,  dohody o vykonaní práce, poistenie majetku  5 772,50 €.    
ostatné osobné náklady.   
 
V tomto programe má obec zahrnutú splátku leasingu 9 672,30 €,  splátku úveru a splátky 
úrokov z úveru vo výške  61 406,83 €.  
Obec tovary, služby  a materiál  v zmysle zákona o verejnom obstarávaní obstaráva formou  
elektronického  trhoviska. 
 
 
 
 
Vypracovala:                                                                              Predkladá:  
Eva Bačová                               Jozef    B O J D A    
                                                starosta obce 
 
 
 
V Lužiankach,  dňa  15. 5.  2020 


