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Záverečný účet obce Brestovec za rok 2019 

 
 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 2019 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
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 2019 (s výhľadom na roky 2020 a 2021) bol zostavený 

ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a   kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným  zastupiteľstvom dňa 12.12.2018  uznesením č. 6 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 13.03.2019 uznesením č. 6 

- druhá zmena schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 15 

- tretia zmena  schválená dňa 25.09.2019 uznesením č. 30 

- štvrtá zmena  schválená dňa 04.12.2019 uznesením č. 43 



Schválený rozpočet obce Brestovec na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

 

Názov Roky rozpočtu v eurách 

2019 2020 2021 

Bežné príjmy celkom 250 300,00 271 080,00 292 300,00 

Bežné výdavky celkom 234 900,00 238 575,00 242 232,00 

Sumar bežného rozpočtu 15 400,00 32 505,00 50 068,00 

      

Kapitálové príjmy celkom 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 72 313,00 0,00 0,00 

Sumar kapitálového rozpočtu -72 313,00 0,00 0,00 

      

Finančné operácie príjmové 72 313,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 15 400,00 15 470,00 15 560,00 

Sumar finančných operácií 56 913,00 -15 470,00 -15 560,00 

      

Celkové príjmy spolu 322 613,00 271 080,00 292 300,00 

Celkové výdavky spolu 322 613,00 254 045,00 257 792,00 

Účtovný prebytok/schodok 0,00 17 035,00 34 508,00 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 

-56 913,00 32 505,00 50 068,00 

 

 

Rozpočet a skutočnosti rozpočtu obce k 31.12.2019 

 

( v eurách ) 

Názov Schválený  

 2019 

Upravený Skutočnosť 

stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2019 

Bežné príjmy celkom 250 300,00 290 230,00 289 706,55 

Bežné výdavky celkom 234 900,00 273 693,00 275 565,44 

Sumar bežného rozpočtu   15 400,00   16 537,00   14 141,11 

        

Kapitálové príjmy celkom            0,00 204 440,00 204 443,19 

Kapitálové výdavky celkom   72 313,00 293 953,00 293 952,21 

Sumar kapitálového rozpočtu  -72 313,00 -89 513,00  -89 509,02  

        

Finančné operácie príjmové   72 313,00 104 763,00 104 762,74 

Finančné operácie výdavkové   15 400,00   25 000,00   25 034,32 

Sumar finančných operácií   56 913,00   79 763,00   79 728,42 

        

Celkové príjmy spolu 322 613,00  599 433,00  598 912,48 

Celkové výdavky spolu 322 613,00  592 646,00  594 551,97 

Účtovný prebytok/schodok            0,00      6 787,00      4 360,51 

Prebytok/schodok 

hospodárenia obcí/VÚC po 

vylúčení FO 

  -56 913,00  -72 976,00 -75 367,91 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

599 433,00 598 912,48 99,91 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 599 433,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

598 912,48 EUR, čo predstavuje  99,91 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

290 230,00 289 706,55 99,82 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov  290 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume    

289 706,55 EUR, čo predstavuje  99,91 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

218 430,00 218 351,25 99,96 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172 170 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 172 169,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 34 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34 060,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 869,20 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 6 191,30  EUR.  K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 2 969,08  EUR, z toho daň z pozemkov 2 812,35 EUR a daň zo stavieb 156,73 

EUR . 

 

c)    Daň za psa 

Z naplánovaných 660 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 656,00 €, čo je plnenie na 99,39 

%. K 31.12.2019 obec neviduje pohľadávku na dani za psa. 

 

 

d)    Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z naplánovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 188,50 €, čo predstavuje plnenie 

na 94,25 %. 

 

e)    Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 11 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2019  vo výške 11 276,49 €, čo je plnenie 

na 99,79 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vo výške 734,15 EUR. 

 

 



b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

35 950,00 35 524,65 98,82 

 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z naplánovaných 17 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 230 €, čo predstavuje 

plnenie na  97,90 € %. Príjmy z prenajatých pozemkov (nájomné pohreb. miesta) boli vo výške 560 

€, príjmy z prenajatých budov a bytov (kultúrny dom, nájomné byty) boli vo výške  16 670 €  . 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z naplánovaných 14 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 14 326,30 €, čo predstavuje 

plnenie na  99,49 € %. 

z toho:  

Administratívne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 982 €, čo je plnenie na 99,10 

%. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. 

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 

Z rozpočtovaných 12 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 12 344,30 €, čo je plnenie na 

99,55 %. Príjmy boli z predaja tovarov, služieb vo výške 10 479 € (rozhlasové poplatky, cintorínske 

poplatky ,  za odvoz plastového odpadu,  z reklamy). Príjmy  z príspevku rodičov na prevádzkových 

nákladov materskej školy vo výške 524 €. Príjmy boli za stravné (zamestnanci obce) vo výške 

1 341,30 €.  

 

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 3 950 € EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo 

výške 3 968,35 EUR, čo predstavuje  100,46 % plnenie.  

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

z vlastných prostriedkov za predchádzajúci rok) vo výške 3 968,35 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c)  Tuzemské bežné granty a transfery 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

35 850 35 830,65 99,95 

 

Z rozpočtovaných 35 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 35 830,65 €, čo je plnenie na 

99,95 %. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

Transfery v rámci verejnej správy – bežné, tuzemské 
Obec v roku 2019 dostala bežné transfery v celkovej sume  35 830,65 €, ktoré boli vyčerpané 

a použité na stanovený účel do 31.12.2019 vo výške 35 157,45 €. 

Rozdiel: 673,20 €, z toho: prídavky na dieťa vo výške 218,40 €, podpora rodiny /dotácia na stravu/ 

vo výške 454,80 €. 

 

 

 

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 a bola zaúčtovaná na 

účet 38 k 31.12.2018 

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. 

 

 

Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2019  spolu vo výške 673,20 €, z toho 

 

Úrad práce soc.vecí a rodiny 

Komárno 

218,40 € 

štátna soc.dávka-prídavok na dieťa 

Dávka nebola vyplatená  do 31.12.2019 

z dôvodu odsťahovanie rodičov 

na neznáme miesto. 

 

 

 

  

Úrad práce soc.vecí a rodiny 

Komárno 

454,80 

štátna soc.dávka- podpora rodiny- 

dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa v Mš 

s VJM Brestovec pre 6 detí/ - suma bola 

vrátená v roku 2020  

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad transferov: - bežné granty a transfery-tuzemské 

 

 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Krajský školský úrad Nitra 1 132 Školstvo – MŠ s VJM-príspevok 

na výchovu a vzdelávanie detí 

Mš 

MV SR – Okresný úrad Komárno 203,14 Dotácia na REGOB a adries 

Krajský úrad životného prostredia 

Nitra 

46,55 Prenesený výkon - Ochrana 

životného prostredia 

MV SR – Okresný úrad Komárno 570,62 Voľby prezidenta SR I. kolo 

 

MV SR – Okresný úrad Komárno 490,62 Voľby prezidenta SR II. kolo 

 

MV SR – Okresný úrad Komárno 623,52 Voľby do EP 

 

UPSVaR Komárno 1648,80 Dotácia na stravu – Materská 

škola s VJM Brestovec 

UPSVaR Komárno 218,40 Prídavok na dieťa 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Bratislava 

 

3 000 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 500 VIII. ročník športovo zábavného 

turnaja pre deti a mládež 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 597 Letné tvorivé dielne pre deti – V. 

ročník  

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 1 800 Prezentácia a propagácia 

miestnych gastronomických 

hodnôt  

Európska únia, Brussels, Belgium 25 000 Posilnenie medzikultúrneho 

dialógu a vzájomného 

porozumenia vo vidieckom 

prostredí EÚ 

SPOLU  za rok 2019 35 830,65  

 

 

 

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 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

204 440,00 204 443,19 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 204 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

204 443,19  EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

 

 

a) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 204 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 204 443,19 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

 

 

Prijaté granty a transfery - tuzemské 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Slovenská agentúra životného 

prostredia, Banská Bystrica 

4 750 Separujeme hravo 

Ministerstvo financií SR, Bratislava 13 490 Rekonštrukcia Domu smútku 

Environmentálny fond, Bratislava 18 000 Zakúpenie technologického 

vybavenia pre zhodnocovanie 

BRO v obci Brestovec ( 

Mulčovač) 

Environmentálny fond, Bratislava 168 203,19 Zateplenie obecného úradu 

s kultúrnym domom v obci 

Brestovec 

SPOLU  za rok 2018 204 443,19  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Príjmové finančné operácie:  

 
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

104 763,00 104 762,74 100,00 

 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 104 763 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 104 762,74 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov: 

 

 

Zostatok k 31.12.2018 v sume 67 353,38 € - nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu- poskytovateľ 

Ministerstvo financií SR.(Rekonštrukcia Domu smútku – zostatok k 31.12.2018: 7 370 €,) 

a Ministerstvo vnútra SR ( Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice- zostatok k 31.12.2018: 

59 983,38 €). 

  V roku 2019 uvedená suma /67 353,38 €/ bola zapojená do príjmov rozpočtu s interným dokladom 

(pri použití), čo predstavuje 100 %  plnenie. 

 

 

 

 

Prijaté finančné zábezpeky: 

 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 10 000,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

V roku 2019 bola zložená finančná zábezpeka v zmysle zákona o  verejnom obstarávaní na bankový 

účet obce Brestovec  od firmy  OSP Danubius DS vo výške 5 000 € a od firmy  TONEX spol. s r.o. 

KN  -   Stavebné práce: výstavba Nájomného bytového domu 8 b. j.  vrátane technickej   infraštruktúry 

v obci Brestovec 

 

 

 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 27 410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 27 409,36 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

V roku 2019 obec prijala bankový úver (SZRB) na financovanie  vlastných zdrojov a neoprávnených 

výdavkov projektu „Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“  

v sume 17 357,36  € s úrokovou sadzbou 1,10 % na základe uznesenia zastupiteľstva č. 18 zo dňa  

13.03.2019. 

V roku 2019 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o úvere, Dexia Komunál univerzálny úver č. 20/031/09 

bol prehodnotený limit poskytnutého úveru. V súlade so Zmluvou  sa časť úveru, o ktorú bol úver 

(debetný rámec) pri hodnotení zvýšený, použije na úhradu pomocného terminovaného úveru (PTÚ). 

Na  financovanie  vlastných zdrojov a neoprávnených výdavkov projektu „Zateplenie obecného úradu 

s kultúrnym domom“ bol použitý úver vo výške 10 052 € z uvedeného limitu. 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

592 646,00            594 551,97 100,32 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 592 646 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

594 551,97 EUR, čo predstavuje  100,32 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

273 693,00          275 565,44              100,68  

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  273 693 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

275 565,44  EUR, čo predstavuje  100,68 % 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 109 530 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 110 041,84 

EUR, čo je 100,47 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , pomocných 

pracovníkov na čistenie verených priestranstiev (DoPČ) a pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 41 743 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 41 994,20  

EUR, čo je 100,60 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 115 394 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 116 438,01 

EUR, čo je 100,90 % 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 3 230 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 245,56 EUR, 

čo predstavuje  100,48  % čerpanie. Ide o bežné transfery na členské príspevky: ZMOS, Združenie 

obci dolného Žitného Ostrova, Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO, Združenie miest 

a obcí v okrese Komárno, MAS Podunajsko vo výške 2 824,41 €, na nemocenské dávky vo výške 

32,31 €, na činnosť Spoločného stavebného úradu v Kolárove vo výške  388,84. 

 



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

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 796  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 845,83 EUR, 

čo predstavuje 101,31 % čerpanie.  

Splácanie úrokov z úverov ŠFRB v sume 2 572,53 EUR ,  úrokov z úverov v Prima banke a.s. v sume  

786,09 EUR, v banke SZRB.v sume 391,33 EUR , poplatková  správa o úvere  v sume 90 EUR 

a záväzkové provízia v sume 5,88 EUR. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

293 953            293 952,21                100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 293 953 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019v sume 

293 952,21 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

rekonštrukcia Domu smútku v hodnote 15 606,28 €,  

zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom v hodnote 177 055,99 €, 

prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v hodnote 77 340,74 €, 

výstavba detského dreveného  ihriska (projekt: Separujeme hravo) v hodnote 5 000,00 €, 

nákup stroja:Mulčovač KUHN, TBES 222 k zhodnotenie a spracovanie BRO v hodnote 18949,20 €. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

25 000,00             25 034,32                        100,14 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 000 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume   25 034,32 EUR, čo predstavuje  100,14 % 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 31.12.2019 vo výške   

  15 034,32 EUR, z toho 

  Prima banka Slovensko  v sume 2 149,01 EUR 

  Slovenská záručná a rozvojová banka v sume 4 078 EUR 

 

- splácanie istín z ostatných úverov (ŠFRB): skutočné čerpanie k 31.12.2019 

   vo výške  8 807,31 EUR €. 

 

 

 

 



Vrátenie finančnej zábezpeky: 

 

V roku 2019 bola vrátená finančná zábezpeka podľa  zákona o VO z bankového účtu obce  vo výške 

10 000 €. Projekt:  Eko dvor Brestovec – stavebné práce, firma DARTON s.r.o. 

V roku 2019 bola vrátená  finančná zábezpeka vo výške 10 000 € v zmysle zákona o  verejnom 

obstarávaní z bankového účtu obce Brestovec na účet firmy  OSP Danubius DS vo výške 5 000 € a na 

účet  firmy  TONEX spol. s r.o. KN  -   Stavebné práce: výstavba Nájomného bytového domu 8 b. j.  

vrátane technickej   infraštruktúry v obci Brestovec 

  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 289 706,55 

Bežné výdavky spolu 275 565,44 

Bežný rozpočet 14 141,11 

Kapitálové  príjmy spolu 204 443,19 

Kapitálové  výdavky spolu 293 952,21  

Kapitálový rozpočet  -89 509,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -75 367,91 

Úprava schodku HČ -10 191,52 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -85 559,43 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 104 762,74 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 25 034,32 

Rozdiel finančných operácií 79 728,42 
PRÍJMY SPOLU   598 912,48 

VÝDAVKY SPOLU 594 551,97 

Hospodárenie obce  4 360,51 
Úprava schodku HČ -10 191,52 

Upravené hospodárenie obce -5 831,01 
 

 

Schodok rozpočtu v sume 75 367,91 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 10 191,52  EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný : 

- z  návratných zdrojov financovania  27 409,36 EUR 

- z finančných operácií                        58 150,07 EUR 

 

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  ( do 31.12.2018) v sume  1342,40 EUR, a to na :  

- prídavky na dieťa v sume  1 342,40 EUR 



 

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

rozpočtovom roku  ( v roku 2019 ) v sume  673,20 EUR, a to na :  

- prídavky na dieťa v sume  218,40  EUR 

- podpora rodiny- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 454,80 

EUR 

 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5 253,72 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu Domu smútku  v sume 5 253,72 EUR 

 

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 

2 922,20  EUR, 

 

     

Na základe uvedených skutočností Obec Brestovec nebude vytvoriť rezervný fond za rok 2019.  

 

 

 

 

 

5.Tvorba a použitie peňažných 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 EUR 

ZS k 1.1.2019 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 31.12.2019 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 1.1.2019 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 31.12.2019 0       

 

 

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 vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme. Použitie sociálneho fondu je v súlade s vnútorným predpisom na použitie 

sociálneho fondu. V priebehu roka sa na účte SF 472  účtovala tvorba SF vo výške 1 612,22 € . Obec 

čerpá SF len na príspevok stravného pre zamestnancov, čo v priebehu roka 2019 predstavovalo 

čiastku 900,00 € . 

  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019      323,39 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                                               1 612,22           

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - stravné lístky                                                                             900,00 

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 1.1.2019  16 068,26       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2 922,20      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

       

KZ k 31.12.2019 18 990,46       



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 1 387 860,99 1 547 664,06 

Neobežný majetok spolu 1 297 797,78 1 523 960,01 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok       4 564,16       4 564,16 
Dlhodobý hmotný majetok 1 249 479,84 1 475 642,07 
Dlhodobý finančný majetok      43 753,78      43 753,78 

Obežný majetok spolu       89 835,12       23 296,34 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky          9 551,21         7 387,31 
Finančné účty         80 283,91        15 909,03 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  228,09  407,71 

 

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 1 387 860,99 1 547 664,06 

Vlastné imanie      116 792,62      85 575,80 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia     116 792,62                  85 575,80 

Záväzky    416 830,80                 382 014,52 
z toho :   
Rezervy        1 210,00                     1 730,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS       67 353,38            5 926,92 
Dlhodobé záväzky      274 888,96        266 793,87 
Krátkodobé záväzky         26 226,90          39 194, 82 
Bankové úvery a výpomoci         47 151,56                    68 368,91 

Časové rozlíšenie        854 237,57     1 080 073,74 

 

 

 

 

 



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 17 855,43 17 855,43  

- zamestnancom 7 716,80 7 716,80  

- poisťovniam  4 801,45 4 801,45  

- daňovému úradu 1 090,53 1 090,53  

- štátnemu rozpočtu  5 926,92  5 926,92  

- bankám 68 368,91 68 368,91  

- štátnym fondom 249 690,00 249 690,00  

- ostatné záväzky 26 564,48 26 564,48  

Záväzky spolu k 31.12.2019 382 014,52 382 014,52  

 

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 

 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Pomoc,ý TÚ, 

investičný + 

prevádzkový 

42 266,28 2 149,01 786,03 40 117,27 2030 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. 

na financovanie  

vlastných zdrojov a 

neoprávnených 
výdavkov projektu „ 

Rekonštrukcia a 

zateplenie Materskej 
školy“ 

18 728,28 3 756,00 279,54 11 216,28 2022 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. 

na financovanie  

vlastných zdrojov a 
neoprávnených 

výdavkov projektu 

„Prístavba hasičskej 
a záchrannej 

zbrojnice v obci 

Brestovec“ 

17 357,36 322,00 111,79 17 035,36 2024 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. – 

veriteľ. Štátny 

fond rozvoja 

bývania 

Na obstaranie 

NB kúpou, 

názov stavby: 

Obytný park 

Brestovec -  

294 840,00 8 807,31 2 572,53 249 690,00 2044 

 

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 

V roku 2019 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o úvere, Dexia Komunál univerzálny úver č. 20/031/09 

bol prehodnotený limit poskytnutého úveru. V súlade so Zmluvou  sa časť úveru, o ktorú bol úver 

(debetný rámec) pri hodnotení zvýšený, použije na úhradu pomocného terminovaného úveru (PTÚ). 

V roku 2019 na  financovanie  vlastných zdrojov a neoprávnených výdavkov projektu „Zateplenie 

obecného úradu s kultúrnym domom“ bol použitý úver vo výške 10 052 € z uvedeného limitu. 
Zostatok istiny úveru k 31.12.2019:  40 117,27 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 % . 

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 31.12.2019:  11 216,28 EUR 

 

c) Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

       V roku 2019 obec prijala bankový úver (SZRB) na financovanie  vlastných zdrojov 

a neoprávnených výdavkov projektu „Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“  

v sume 17 357,36  € s úrokovou sadzbou 1,10 % . 

Začiatok splácanie úveru od  roku 2018. 
Dátum splatnosti úveru: 21.05.2024 

Splátkový kalendár: od 21.12.2019 do 21.04.2024:   53 splátok á 322 EUR = 17 066 EUR a dňa 21.05.2024   

1 splátka á 291,36 EUR 
Zostatok istiny úveru k 31.12.2019:  17 035,36  EUR 

 

 

 

d) 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 € s úrokovou sadzbou 1% 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 istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2019:  249 690,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:  338 239,35 

- skutočné bežné príjmy obce  338 239,35 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 338 239,35 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:  318 058,91 

- zostatok istiny z bankových úverov   68 368,91 

- 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 249 690,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

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

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 318 058,91 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 249 690,00 

- 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 249 690,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019   68 368,91 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

68 368,91 338 239,35 20,21 % 

 

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:  338 239,35 

- skutočné bežné príjmy obce  338 239,35 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 338 239,35 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy    1 897,56 

- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 
 39 431,20 

- Z rozpočtu VÚC    3 900,00 

- od subjektov mimo verejnej správy        500,00 

- od podnik. subjektu       120,00 

- granty od EÚ  25 000,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018  70 848,76 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 267 390,59 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005   6 227,01 

- 821007   8 807,31 

- 651002   1 177,42 

- 651003   2 572,53 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 18 784,27 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

18 784,27 267 390,59 7,03 % 

  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 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN o poskytnutých transferoch (poskytovanie 

dotácií z rozpočtu obce) z rozpočtu obce . 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

Prijaté bežné a kapitálové granty, dotácie 

 

 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

 Bežné výdavky           

Krajský školský 

úrad Nitra 

Školstvo – MŠ s VJM-príspevok 

na výchovu a vzdelávanie detí Mš 

1 132 1 132  

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

Dotácia na REGOB a adries 203,14 203,14  

Krajský úrad 

životného 

prostredia Nitra 

Prenesený výkon - Ochrana 

životného prostredia 

46,55 46,55  

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

Voľby prezidenta SR I. kolo 

 

570,62 570,62  

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

Voľby prezidenta SR II. kolo 

 

490,62 490,62  

MV SR – 

Okresný úrad 

Komárno 

Voľby do EP 

 

623,52 623,52  

UPSVaR 

Komárno 

Dotácia na stravu – Materská 

škola s VJM Brestovec 

1648,80 1 194,00 454,80 

UPSVaR 

Komárno 

Prídavok na dieťa 

 

218,40 0,00 218,40 



Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

SR, Bratislava 

 

Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

3 000 3 000  

Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

VIII. ročník športovo zábavného 

turnaja pre deti a mládež 

500 500  

Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

Letné tvorivé dielne pre deti – V. 

ročník  

597 597  

Nitriansky 

samosprávny 

kraj, Nitra 

Prezentácia a propagácia 

miestnych gastronomických 

hodnôt  

1 800 1 800  

Európska únia, 

Brussels, 

Belgium 

Posilnenie medzikultúrneho 

dialógu a vzájomného 

porozumenia vo vidieckom 

prostredí EÚ 

25 000 25 000  

 Kapitálové výdavky    

Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia, 

Banská Bystrica 

Separujeme hravo -  

 

výstavba detského dreveného  

ihriska 

4 750 4 750  

Ministerstvo 

financií SR, 

Bratislava 

Rekonštrukcia Domu smútku 13 490 13 490  

Environmentálny 

fond, Bratislava 

Zakúpenie technologického 

vybavenia pre zhodnocovanie 

BRO v obci Brestovec ( 

Mulčovač) 

18 000 18 000  

Environmentálny 

fond, Bratislava 

Zateplenie obecného úradu 

s kultúrnym domom v obci 

Brestovec 

168 203,19 168 203,19  

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám: 

 Obec Brestovec nemá zriadenú a založenú právnickú osobu 

 

 

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 31.12.2019  Obec Brestovec neposkytla žiadne záruky. 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Brestovec  za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  5 831,01 

EUR. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia akruálneho 

účtovníctva  (t.j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5  - náklady a účtovnou triedou 6 - výnosy) – stratu 

vo výške „- 10 202,90  €“, ktorú navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom 428/431. 

 

 

 

 

 

 

 

 


