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Záverečný účet obce za rok 2018 

 
 Úvod: 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách) 

po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 

záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu 

finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým 

a fyzickým osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči 

štátnemu rozpočtu a štátnym fondom. 

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 

overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu jeho súlad so zákonom o rozpočtových 

pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 

pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 

Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia 

obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie 

záverečného účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo 

účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za 

hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem 

zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR 

SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje 

na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov. 

Súčasťou záverečného účtu sú: 

-  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 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 Brestovec na rok 2018 (s výhľadom na roky 2019 a 2020) 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 15.12.2017  uznesením č. 112 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 21.03.2018 uznesením č. 119 

- druhá zmena schválená dňa 30.05.2018 uznesením č. 131 

- tretia zmena  schválená dňa 03.10.2018 uznesením č. 140 

- štvrtá zmena  schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 5 

 



Schválený rozpočet obce Brestovec na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

 

Názov Roky rozpočtu v eurách 

2018 2019 2020 

Bežné príjmy celkom 294 124,00 232 633,00 233 933,00 

Bežné výdavky celkom 253 502,00 219 133,00 220 483,00 

Sumar bežného rozpočtu 40 622,00 13 500,00 13 450,00 

  
  

  

Kapitálové príjmy celkom 505 238,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 518 703,00 0,00 0,00 

Sumar kapitálového rozpočtu -13 465,00 0,00 0,00 

  
  

  

Finančné operácie príjmové 10 863,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 13 520,00 13 500,00 13 450,00 

Sumar finančných operácií -2 657,00 -13 500,00 -13 450,00 

  
  

  

Celkové príjmy spolu 810 225,00 232 633,00 233 933,00 

Celkové výdavky spolu 785 725,00 232 633,00 233 933,00 

Účtovný prebytok/schodok 24 500,00 0,00 0,00 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 

27 157,00 13 500,00 13 450,00 

 

 

Rozpočet a skutočnosti rozpočtu obce k 31.12.2018 

 

( v eurách ) 

Názov Schválený  

 2018 

Upravený Skutočnosť 

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2018 

Bežné príjmy celkom 294 124,00 341 985,00 338 239,35 

Bežné výdavky celkom 253 502,00 297 465,00 301 721,56 

Sumar bežného rozpočtu 40 622,00 44 520,00 36 517,79 

        

Kapitálové príjmy celkom 505 238,00 647 086,00 646 859,59 

Kapitálové výdavky celkom 518 703,00 677 049,00 609 443,45 

Sumar kapitálového rozpočtu -13 465,00 -29 963,00 37 416,14 

        

Finančné operácie príjmové 10 863,00 18 273,00 18 276,00 

Finančné operácie výdavkové 13 520,00 29 200,00 28 664,44 

Sumar finančných operácií -2 657,00 -10 927,00 -10 388,44 

        

Celkové príjmy spolu 810 225,00 1 007 344,00 1 003 374,94 

Celkové výdavky spolu 785 725,00 1 003 714,00 939 829,45 

Účtovný prebytok/schodok 24 500,00 3 630,00 63 545,49 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 

27 157,00 14 557,00 73 933,93 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 007 344,00 1 003 374,94 99,61 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 007 344 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

1 003 374,94 EUR, čo predstavuje  99,61 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

341 985 338 239,35 98,90 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 341 985 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume   

338 239,35 EUR, čo predstavuje  98,90 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

202 100 198 586,93 98,26 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 154 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 154 467,47 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,98 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 37 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 618,51 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 542,95 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 6075,56 EUR.  K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 3 386,63  EUR. 

 

c)    Daň za psa 

Z naplánovaných 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 692 €, čo je plnenie na 98,86 

%. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku na dani za psa v sume 32  EUR. 

 

 

d)    Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z naplánovaných 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 418 €, čo predstavuje plnenie 

na 104,50 %. 

 

e)    Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018  vo výške 9 390,95 €, čo je plnenie na 

98,85 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vo výške 730,50 EUR. 

 

 



 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

68 980 68 803,66 99,74 

 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z naplánovaných 51 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 51 897,36 €, čo predstavuje 

plnenie na  99,84 € %. Príjmy z prenajatých pozemkov (pohreb. miesta, pozemky) boli vo výške 30 

790 €, príjmy z prenajatých budov a bytov (kultúrny dom, nájomné byty) boli vo výške  11 557,36 

€  a príjmy z prenajatých strojov boli vo  výške 9 550 €. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z naplánovaných 15 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 15 755,15 €, čo predstavuje 

plnenie na  99,09 € %. 

z toho:  

Administratívne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 033 €, čo je plnenie na 

101,65 %. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. 

 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 

Z rozpočtovaných 13 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 13 722,15 €, čo je plnenie 

na 98,72 %. Príjmy boli z predaja tovarov, služieb vo výške 11 572,50 € (rozhlasové poplatky, 

cintorínske poplatky ,  za odvoz plastového odpadu,  starostlivosť a údržba zelene). Príjmy  

z príspevku rodičov na prevádzkových nákladov materskej školy vo výške 452 €. Príjmy boli za 

stravné (zamestnanci obce) vo výške 1 697,65 €.  

 

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená 

vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorazové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne 

poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, cintorínske 

poplatky, Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať 

napríklad koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,  atď. 

 

 

Iné nedaňové príjmy: 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 100 € EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo 

výške 1 151,15 EUR, čo predstavuje  104,65 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov (preplatky na energii 

z vlastných prostriedkov za predchádzajúci rok) vo výške 1 151,15 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 



 

c)  Tuzemské bežné granty a transfery 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

70 905 70 848,76 99,92 

 

Z rozpočtovaných 70 905 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 70 848,76 €, čo je plnenie 

na 99,92 %. 

 

 

Prijaté tuzemské bežné transfery a granty  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 

120 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ  Suma v EUR Účel 

FCC Slovensko spol. s r.o., Zohor 120 Za prenájom plochy na umiestnenie 

plošného reklamného panela počas 

trvania podujatia – „SZILFESZT“ 

 

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

 

 

Transfery v rámci verejnej správy – bežné, tuzemské 
 

Z rozpočtovaných 70 785  € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 70 728,76  €, čo je 

plnenie na ...99,92... %. Obec v roku 2018 dostala bežné transfery v celkovej sume  70 728,76 €, 

ktoré boli vyčerpané a použité na stanovený účel do 31.12.2018 vo výške 70 444,76 €. 

Rozdiel: 284 €, z toho: prídavky na dieťa: 284 €. 

 

 

 

Nevyčerpané prostriedky (z minulých rokov do 31.12.2018): 

Zostatok k 31.12.2018 v sume 1 342,40 € - dotácia bude vyčerpaná a použitá na stanovený účel . 

Zostatok (nevyčerpaná dotácia) je vedený na samostatnom bankovom účte.  

Úrad práce soc.vecí a rodiny 

Komárno 

1 342,40 

štátna soc.dávka-prídavok na dieťa 

/z toho do  31.12.2016: 776,16 €  , v  r. 

2017: 282,24 € a v roku 2018: 284 €/ 

 

Dávka nebola vyplatená z dôvodu odsťahovanie rodičov na neznáme miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad transferov: - bežné transfery- 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Krajský školský úrad Nitra 1 158 Školstvo – MŠ s VJM-príspevok 

na výchovu a vzdelávanie detí 

Mš 

MV SR – Okresný úrad Komárno 202,20 Dotácia na REGOB a adries 

Krajský úrad životného prostredia 

Nitra 

47,70 Prenesený výkon - Ochrana 

životného prostredia 

MV SR – Okresný úrad Komárno 526,86 Komunálne voľby 2018 

 

UPSVaR Komárno – EÚSF 7 928,28 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j ) 

UPSVaR Komárno – ŠR 1 399,32 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j) 

Fond na podporu kultúry 

národnostných menšín, Bratislava – 

Staré Mesto 

500 na projekt:  

Znie pieseň -7. ročník 

amatérskych seniorských 

speváckych súborov 

UPSVaR Komárno 284 Prídavok na dieťa 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Bratislava 

 

3 000 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 1 100 VII. ročník športovo zábavného 

turnaja pre deti a mládež 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 1 000 IV. ročník Kultúrno – vzdelávací 

letný tábor pre deti  

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 1 800 Prezentácia a propagácia 

miestnych gastronomických 

hodnôt  

Európska únia, Brussels, Belgium 25 000 na podporu aktívneho európskeho 
občianstva, Program s názvom 
Európa pre občanov 

Ministerstvo životného prostredia 

SR, Bratislava 

26 782,40 Eko dvor Brestovec: 
informačné aktivity, externý 
manažment 

SPOLU  za rok 2018 70 728,76  

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových opatreniach, 

keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel, no v roku 2018 sme sa schvaľovali rozpočet 

v období, keď sme už niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto boli zaradené do schváleného 

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

boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok. 



2. Kapitálové príjmy:  
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

647 086 646 859,59 99,97 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 647 086 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

646 859,59  EUR, čo predstavuje  99,97 % plnenie.  

 

a) Nedaňové príjmy:  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných  24 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume   24 541 EUR, čo 

predstavuje 100,16 % plnenie. 

 

- príjem z predaja traktora (Zetor Proxima) s príslušenstvom v hodnote 24 541 €. 

 

 

 

b) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 622 586 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 622 318,59 EUR, čo 

predstavuje 99,96 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery - tuzemské 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Slovenská agentúra životného 

prostredia, Banská Bystrica 

5 000 Náučný a zážitkový chodník 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 59 983,38 Prístavba hasičskej a záchrannej 

zbrojnice 

Ministerstvo financií SR, Bratislava  12 330 Oprava a rekonštrukcia Domu 

smútku 

Ministerstvo životného prostredia 

SR, Bratislava 

466 849,08 Eko dvor Brestovec: 
stavby, stroje, kontajnery,  

SPOLU  za rok 2018 544 162,46  

 

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

vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a 

podmienok. 

 

 

 

 

 



 

Prijaté granty - zahraničné 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

   

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 

Budapešť, Maďarská republika 

   78 156,13 A szilasi óvoda sokoldalú 

fejlesztése....Modernizácia Mš 

Brestovec 

SPOLU  za rok 2018 78 156,13  

 

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

stanovených termínoch. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

18 273 18 276 100,02 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 18 276 EUR, čo predstavuje  100,01 % plnenie.  

 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov: 

Zostatok k 31.12.2017 v sume 3. 923 € - nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu- poskytovateľ 

Ministerstvo financií SR. V roku 2018 uvedená suma bola zapojená do príjmov rozpočtu s interným 

dokladom (pri použití), čo predstavuje 100 %  plnenie. 

 

 

Prijaté finančné zábezpeky: 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 14 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 14 353 EUR, čo predstavuje  100,02 % plnenie.  

V roku 2018 bola zložená finančná zábezpeka v zmysle zákona o VO na bankový účet obce 

Brestovec  od firma: DARTON s.r.o. vo výške 14 353 €. Projekt:  Eko dvor Brestovec – stavebné 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 003 714 939 829,45 93,64 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 003 714 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 939 829,45 EUR, čo predstavuje  93,64 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

297 465 301 721,56              101,43  

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  297 465 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

301 721,56  EUR, čo predstavuje  101,43 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 105 677 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 106 025,17 

EUR, čo je 100,33 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných 

pracovníkov, pomocných pracovníkov na čistenie verených priestranstiev (DoPČ) a pracovníkov 

školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 39 327 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 39 995,77  

EUR, čo je 101,70 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 145 751 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 148 994,09 

EUR, čo je 102,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 885 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 865,34 

EUR, čo predstavuje  99,32  % čerpanie. Ide o bežné transfery na členské príspevky: ZMOS, 

Združenie obci dolného Žitného Ostrova, Združenie miest a obcí v okrese Komárno, MAS, 

Združenie obcí Medzičilizia vo výške 2 392,43 €, na nemocenské dávky vo výške 14,84 €, na 

činnosť Spoločného stavebného úradu v Kolárove vo výške  338,07 €, a príspevok pre: Denný 

stacionár Adm. M.A. de Ruyter  - Tôň vo výške 120 €. 

 



Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 825 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 841,19 EUR, 

čo predstavuje 100,42 % čerpanie.  

Splácanie úrokov z úverov ŠFRB v sume 2 683,08 EUR ,  úrokov v Prima banke a.s. v sume  756,39 

EUR, v banke SZRB.v sume 361,72 EUR a popl. správa o úvere  v sume 40 EUR. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

677 049            609 443,45                90,01 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 677 049 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 609 443,45 EUR, čo predstavuje  90,01 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

výmena okien v kultúrnom dome v hodnote 12 590 €, rekonštrukcia Domu smútku v hodnote 4 960 

€, Eko dvor – kamerový systém v hodnote  1 155 €, rekonštrukcia  Materskej školy a výstavba 

vonkajšej učebne v hodnote 78 253,15 €, výstavba náučného  a zážitkového chodníka v hodnote 

5 424 €, výstavba – Eko dvor v hodnote  317 721,30 €, nákup kontajnerov na podporu triedeného 

odpadu „Eko dvor“ v hodnote 20 868 €, nákup strojno – technologického vybavenia na podporu 

triedeného odpadu „Eko dvor“ v hodnote 168 432 €. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

29 200             28 664,44                        98,17 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29 200 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume   28 664,44 EUR, čo predstavuje  98,17 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

Splácanie istín: 

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované na splácanie istiny úverov ŠFRB, úverov Prima 

banky a.s. a SZRB. 

 

- splácanie istín z prijatých bankových úverov: skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške   

  6 574,68 EUR, z toho 

  Prima banka Slovensko  v sume 2 818,68 EUR 

  Slovenská záručná a rozvojová banka v sume 3 756 EUR 

 

- splácanie istín z ostatných úverov (ŠFRB): skutočné čerpanie k 31.12.2018  

   vo výške  8 696,76 EUR €. 

 



 

 

 

Vrátenie finančnej zábezpeky: 

 

V roku 2018 bola vrátená finančná zábezpeka podľa  zákona o VO z bankového účtu obce  vo výške 

13 393 €. Projekt:  Eko dvor Brestovec – stavebné práce, firma DARTON s.r.o. 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 338 239,35 

Bežné výdavky spolu 301 721,56 

Bežný rozpočet 36 517,79 

Kapitálové  príjmy spolu 646 859,59 

Kapitálové  výdavky spolu 609 443,45  

Kapitálový rozpočet  37 416,14 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 73 933,93 
Vylúčenie z prebytku: nevyčerpané fin. prostriedky (dotácie), nevyč. 

prostriedky zo SF, nevyč. prostr. z fondu prevádzky 

 
-85 087,43 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11 153,50 

Príjmové finančné operácie  18 276 

Výdavkové finančné operácie 28 664,44 

Rozdiel finančných operácií -10 388,44 
PRÍJMY SPOLU   1 003 374,94 

VÝDAVKY SPOLU 939 829,45 

Hospodárenie obce  63 545,49 
Vylúčenie z prebytku -85 087,43 

Upravené hospodárenie obce -21 541,94 
 
 

Prebytok rozpočtu v sume 73 933,93  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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 85 087,43 EUR 

 

Prebytok 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  : znižuje o 85 087,43 EUR. 

 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky sa po skončení rozpočtového roka ( rok 2018) pri 

usporiadaní rozpočtu obce z toho prebytku vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.: 

 



 

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

predchádzajúcom  rozpočtovom ( v roku 2018)  roku  v sume  1 342,40, a to na :  

- prídavky na dieťa v sume 1 342,40 EUR 

 

    b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v  

            predchádzajúcom  rozpočtovom ( v roku 2018)  roku  v sume  67 353,38, a to na :  

- prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v sume 59 983,38 EUR 

- oprava a rekonštrukcia Domu smútku sume  7 370 € 

 

     c)    nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 323, 39 EUR 

 

     d)    nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 16 068,26 EUR . 

 

  

Na základe uvedených skutočností Obec Brestovec nebude vytvoriť rezervný fond za rok 

2018.  

 

 

 

 

5.Tvorba a použitie prostriedkov 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 EUR 

ZS k 1.1.2018  666,98       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2018 666,98       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peňažný fond 

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

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2018 0       

 

Sociálny fond 

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

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018   261,75 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                                               1361,64           

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - stravné lístky                                                                           1300,00 

KZ k 31.12.2018      323,39 

 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. o použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  12 525,62       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

3542,64      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

       

KZ k 31.12.2018 16068,26       

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 749 857,97 1 387 860,99 

Neobežný majetok spolu 727 164,09 1 297 797,78 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 4 564,16       4 564,16 
Dlhodobý hmotný majetok 678 846,15 1 249 479,84 
Dlhodobý finančný majetok 43 753,78      43 753,78 

Obežný majetok spolu 22 413,88       89 835,12 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  6 279,04         9 551,21 
Finančné účty  16 134,84        80 283,91 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  280 228,09 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 749 857,97 1 387 860,99 

Vlastné imanie  197 343,25     116 792,62 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  197 343,25    116 792,62 

Záväzky 369 506,23    416 830,80 
z toho :   
Rezervy  550   1 210 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 981,40       67 353,38 
Dlhodobé záväzky 279 981,44      274 888,96 
Krátkodobé záväzky 30 267,15         26 226,90 
Bankové úvery a výpomoci 53 726,24         47 151,56 

Časové rozlíšenie 183 008,49        854 237,57 

 

 

 

 

 

 

 



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 EUR 

 z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:      

- dodávateľom 5838,09  5838,09  

- zamestnancom 7175,37  7175,37  

- poisťovniam  4347,37  4347,37  

- daňovému úradu 1035,46  1035,46  

- štátnemu rozpočtu 67353,38  67 353,38  

- bankám 47151,56  47151,56  

- štátnym fondom 258497,31  258497,31  

- ostatné záväzky 25432,26  25432,26  

Záväzky spolu k 31.12.2018 416 830,80  416 830,80  

Stav úverov k 31.12.2018 
 

 

popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

 

Druh bankového úveru  

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

alebo krátkodobého bankového úveru 

Dlhodobý bankový úver – Prima banka                     

Slovensko a.s. 

Typ úveru:úver s možnosťou predč.splác. 

Druh úveru Pomocný TÚ k DKUÚ 

 

Mandát pre SEPA inkaso 

Dlhodobý bankový úver – Slovenská 

záručná a rozvojová banka a.s. 

 

Zabezpečenie blankozmenkou obce, mandát pre 

SEPA inkaso 

 

 

a) Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Prima banka Slovensko a.s. 

 
Dlhodobý bankový úver – Prima banka Slovensko a.s. 

Typ úveru ÚVERY S MOŽNOSŤOU PREDČ. SPLAT. 

Druh úveru Pomocný TÚ k DKUÚ 

Dátum poskytnutia úveru: 22.09.2009 a podľa dodatku zo dňa 01.06.2015 

Dátum splatnosti úveru:  25.06.2030 

Splátkový kalendár: počet splátok 180, mesačná výška splátok istiny 234,89 EUR 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2017:  34 997,96 EUR 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2018:  32 179,28 EUR 

 

b) Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka, 

a.s. 

V roku 2017 obec prijala bankový úver na financovanie 5 % vlastných zdrojov a neoprávnených 

výdavkov projektu „ Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy“ v sume 18 728,28 € s úrokovou 

sadzbou 2,10 %  na základe uznesenia zastupiteľstva č.103  zo dňa 13.09.2017. 

Začiatok splácanie úveru od  roku 2018. 
Dátum splatnosti úveru: 21.12.2022 

Splátkový kalendár: od 21.01.2018 do 21.11.2022  59 splátok á 313 EUR = 18 467 EUR a dňa 21.12.2022   

1 splátka á 333 EUR. 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2017:  18 728,28 EUR 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2018:  14 972,28 EUR 



 

       c) Obec má  ostatný dlhodobý  úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka  

a.s., Bratislava – veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania. 

 

V roku 2014 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 294.840 €  na obstaranie nájomného bytu 

kúpou nájomného bytu v rodinnom dome, názov stavby: Obytný park Brestovec – 8 nájomných 

bytov v rodinných domoch, s.č. 282, 283, 284, 285. Zmluva o úvere č. 400/454/2014 zo dňa 

23.07.2014. Zabezpečenie úveru: záložné právo k nehnuteľnosti. 

 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2044. 
Zostatok úveru  ŠFRB k 31.12.2017:  267 194,07 EUR 

Zostatok istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2018:  258 497,31 EUR 

 

 

 

 

 

Obec má v evidencii zriadené záložné právo, a to: 

 Záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 

37, IČO:31 749 542, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na pozemky parc. registra 'C'č.411/33, 

411/34, 411/35, 411/36 a na nájomné byty v rodinnom dome (A1) so súp.č. 282 na parcele registra 'C' č 

411/33, na nájomné byty v rodinnom dome (A2) so súp.č.283 na parcele registra 'C' č.411/34, na nájomné 

byty v rodinnom dome (B1) so súp.č. 284 na parcele registra 'C' č.411/35 a na nájomné byty v rodinnom 

dome (B2) so súp.č.285 na parcele registra 'C' č. 411/36 

  Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, so sídlom:Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO:30 416 094, na zabezpečenie 

pohľadávky s príslušenstvom na stavby - nájomné byty v rodinnom dome (A1) so súp.č.282 na 

parc.registra 'C'č.411/33, nájomné byty v rodinnom dome (A2) so súp.č.283 na parc.registra 'C'č.411/34, 

nájomné byty v rodinnom dome (B1) so súp.č.284 na parc.registra 'C'č.411/35, nájomné byty v rodinnom 

dome (B2) so súp.č.285 na parc.registra 'C'č.411/36. 

 

 

 

 

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 31.12.2017:  221 914,75 

- skutočné bežné príjmy obce  221 914,75 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 221 914,75 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 47 151,56 

- 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 258 497,31 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 305 648,87 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 258 497,31 

- 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 258 497,31 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 47 151,56 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

47 151,56 221 914,75 21,25 % 

 

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 31.12.2017:  221 914,75 

- skutočné bežné príjmy obce  221 914,75 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 221 914,75 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2 027,06 

- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 
7 172,36 

- Z rozpočtu VÚC 1 200 

- od subjektov mimo verejnej správy     120 

-   

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 10 519,42 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 211 395,33 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005   6 574,68 

- 821007   8 696,76 

- 651002   1 118,11 

- 651003   2 683,08 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 19 072,63 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

19 072,63 211 395,33 9,02 % 

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



8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Brestovec 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 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN o poskytnutých transferoch (poskytovanie 

dotácií z rozpočtu obce) z rozpočtu obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa   12.12.2008  

uznesením č.XVI 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Denný stacionár Adm. M.A. de Ruyter  - Tôň 

– bežné výdavky na prevádzku, podľa 

uznesenie OZ č. 125 zo dňa 21.03.2018  

120 120 0 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách. 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Brestovec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí  

e) rozpočtom VÚC, NSK 

 

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: 

 Obec Brestovec nemá zriadenú a založenú právnickú osobu 

 

 

prijaté bežné a kapitálové granty, dotácie 

 

 

Poskytovateľ Suma v 

EUR 

Účel Suma 

použitých 

prostriedkov 

v r. 2018 

EUR 

Rozdiel/nevyčerpané 

dotácie/ 

Krajský 

školský úrad 

Nitra 

1 158 Školstvo – MŠ s VJM-

príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí Mš 

1 158 0 

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

202,20 Dotácia na REGOB a 

adries 

202,20 0 

Krajský úrad 

životného 

prostredia 

Nitra 

47,70 Prenesený výkon - 

Ochrana životného 

prostredia 

47,70 0 

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

526,86 Komunálne voľby 2018 

 

526,86 0 

UPSVaR 

Komárno – 

EÚSF 

7 928,28 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j ) 

7 928,28 0 

UPSVaR 

Komárno – 

ŠR 

1 399,32 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j) 

1 399,32 0 

Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostnýc

h menšín, 

Bratislava – 

Staré Mesto 

500 na projekt:  

Znie pieseň -7. ročník 

amatérskych 

seniorských speváckych 

súborov 

500 0 

UPSVaR 

Komárno 

284 Prídavok na dieťa 

 

0 284 

Dobrovoľná 

požiarna 

ochrana SR, 

Bratislava 

 

3 000 Na zabezpečenie 

materiálno-technického 

vybavenia DHZO 

3 000 0 

Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

1 100 VII. ročník športovo 

zábavného turnaja pre 

deti a mládež 

1 100 0 



Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

1 000 IV. ročník Kultúrno – 

vzdelávací letný tábor 

pre deti  

1 000 0 

Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

1 800 Prezentácia 

a propagácia miestnych 

gastronomických 

hodnôt  

1 800 0 

Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia, 

Banská 

Bystrica 

5 000 Náučný a zážitkový 

chodník 

5 000 0 

Ministerstvo 

vnútra SR, 

Bratislava 

59 983,38 Prístavba hasičskej 

a záchrannej zbrojnice 

0 59 983,38 

Ministerstvo 

financií SR, 

Bratislava 

 12 330 Oprava a rekonštrukcia 

Domu smútku 

 4 960 7 370 

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt, 

Budapešť, 

Maďarská 

republika 

78 156,13 A szilasi óvoda 

sokoldalú 

fejlesztése....Moderniz

ácia Mš Brestovec 

   78 156,13 0 

Európska 

únia, 

Brussels, 

Belgium 

25 000 na podporu aktívneho 
európskeho občianstva, 
Program s názvom 
Európa pre občanov 

25 000 0 

Ministerstvo 

životného 

prostredia 

SR, 

Bratislava 

493 631,48 Eko dvor Brestovec: 
stavby, stroje, 
kontajnery, informačné 
aktivity, externý 
manažment 

493 631,48 0 

FCC 

Slovensko 

a.s, Zhor 

120 Szilfeszt – na činnosť 120 0 

SPOLU  za 

rok 2018 

693 167,35  625 529,97 67 637,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce Brestovec  
 

Koncom  roka 2013 vyšla novela zákona platná od 1. 1. 2014, ktorá rieši to, že malé obce do 2000 

obyvateľov môžu, avšak nemusia mať vypracovaný programový rozpočet . Keďže zákon hovorí, 

že novela je platná dňom zverejnenia – zverejnený bol 14. 12. 2013 a Obecné zastupiteľstvo 

Brestovec zasadalo 29.10. 2013 na XX. riadnom zasadaní, Peter Tóth - starosta obce tento bod 

otvoril, aby poslanci schválili, či naša obec musí, alebo nemusí mať vypracovaný programový 

rozpočet. Všetci poslanci sa zhodli, že naša obec, keďže patrí medzi malé obce do 2000 

obyvateľov nemusí mať vypracovaný programový rozpočet. 

Uznesenie č. 105:  Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  o d k l a d á  povinnosť vypracovať 

Programový rozpočet od roku 2014. 

 

 
Ďalšie informácie: 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:  

k 31.12.2018  Obec Brestovec neposkytla žiadne záruky. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2018. 

 

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

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  

21 541,97 EUR. 

 
Výsledok hospodárenia akruálneho účtovníctva vo výške + 47 406,88 € preúčtovať na účet 428 čo 

je nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. 


