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1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2019. Obec pre rok 2019 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 prebytkový. Vo výdavkovej časti rozpočtu je zahrnutý rozpočet rozpočtovej organizácie
Základná škola s Materskou školou Nitrianska Blatnica.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom na 21. zasadaní OZ dňa 22. novembra 2018
uznesením č. 31/2018.
Zmeny rozpočtu:
• I. zmena schválená dňa 28. februára 2019 uznesením č. 3/2019 na 2. zasadaní OZ
• II. zmena schválená dňa 30. mája 2019 uznesením č. 10/2019 na 3. zasadaní OZ
• III. zmena schválená dňa 22. augusta 2019 uznesením č. 19/2019 na 4. zasadaní OZ
• IV. zmena schválená dňa 21.novembra 2019 uznesením č. 27/2019 5. zasadaní OZ
Schválený rozpočet obce na rok 2019 a rozpočet po úpravách k 31.12.2019 v €
ROZPOČET
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce - prebytok

ROZPOČET
PO ZMENÁCH
1.001.900
1.406.394
979.900
0
0
22.000

1.142.133
145.560
58.581
60.120

946.384

1.336.149

375.421
0
59.283
511.680
55.516

490.537
162.472
65.042
618.098
70.245

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019 V €
Rozpočet na rok 2019
1.406.394

Skutočnosť k 31.12.2019
1.407.164,04

% plnenia
100,05

1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :
Rozpočet na rok 2019
1.142.133

Skutočnosť k 31.12.2019
1.142.144,13

% plnenia
100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov bol na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 410.345 €. Úpravou rozpočtu
bol rozpočet navýšený na výšku 489.521 €. Skutočne poukázaná výška obci bola vo výške
489.520,70 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %.
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b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 72.427 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 72.428,85 €, čo je
plnenie na 100 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 46.078,99 €; dane zo stavieb boli
vo výške 26.208,86 € a dane z bytov vo výške 141 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1.074,29 €, z toho
tvorí pohľadávka za rok:
2019
748,94 €
2018
529,72 €
2017
482,46 €
2016
53,13 €
2015
29,77 €
V zmysle zákona o správe daní - daňový poriadok, 563/2009 Z .z., § 52 Zverejňovanie
zoznamov, ods. 2,
správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam
a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná
výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 950,- €, plnenie rozpočtu je vo výške 950,- €, čo je
plnenie na 100 %.
d) Daň za vjazd motorových vozidiel do historickej časti – rozpočet 120 €, skutočnosť 120
€, plnenie 100 %.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet aj plnenie je vo výške 130,- €, čiže
plnenie rozpočtu je na 100 %.
f) Za jadrové zariadenie – príjem bol rozpočtovaný v rovnakej výške ako plnenie a to vo
výške 8 663,65 €.
g) Poplatok za KO a drobný stavebný odpad k 31.12.2019 bol rozpočtovaný vo výške
21.889 €, skutočné príjmy boli vo výške 21.887,83 €.
Pohľadávky za komunálny odpad podľa rokov:
2019
579,50 €
2018
529,72 €
2017
482,46 €
2016
53,13 €
2015
29,77 €
2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY OBCE :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Rozpočet na rok 2019
105.447

Skutočnosť k 31.12.2019
105.456,27

% plnenia
100.00 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (212)
Z rozpočtovaných 86.441 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 86.441,38 €. Ide
o príjmy z prenajatých pozemkov, budov a z prenajatých prostriedkov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (221)
Administratívne poplatky – rozpočet 4.836 €, skutočnosť je 4.836,02 €, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
c) Poplatky za porušenie predpisov (222)
V roku 2019 obec neúčtovala o takýchto poplatkoch.
d) Poplatky a platby z nepretržitého alebo náhodného predaja služieb (223)
Rozpočet za položku je vo výške 6.338 €, skutočné príjmy boli vo výške 6.338,50 €.
Rozpočet na položke 223 sa splnil na 100,00 %.
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Uvedená položka zahŕňa poplatky za zberné suroviny, za rozhlasové relácie za dom smútku,
za hrobové miesta, príjmy rekondičného zariadenia, z predaja nádob TKO a za turistické
známky.
e) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby (229)
Rozpočet bol vo výške 7.832 €, plnenie vo výške 7.831,37 100 % plnenie. Na uvedenej
položke boli účtované poplatky za znečisťovanie ovzdušia a poplatok za vývoz fekálií.
f) Ostatné príjmy (292)
Položka bola rozpočtovaná vo výške 8.213 €, skutočné príjmy na tejto položke boli vo výške
8.214,71, čo je plnenie na 100 %.
Na položke obec účtovala o odvodoch z hazardných hier a iných podobných hier, preplatky
zdravotných poisťovní a dobropisy.
g) Granty (311)
Na uvedenej položke obec v roku 2019 neúčtovala.
h) Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (312)
Rozpočet bol schválený vo výške 434.709 €, skutočnosť bola 434.708,12 €. Obec na položke
účtovala prijaté granty.
ch) Transfery od subjektov mimo verejnej správy (315)
Obec na uvedenej položke v roku 2019 neúčtovala.
i) Transfery a dotácie
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P. č. Poskytovateľ
Suma v €
1.
Okresný úrad Nitra
370.570,00
2.
Dobrovoľná požiarna ochrana
2.953,64
SR
3.
Nitriansky samosprávny kraj
1.700,00
4.

Nitriansky samosprávny kraj

1.800,00

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.700,00
406,56
37,20
115,17
4.144,00
6.931,00
3.750,00

14.
15.
16.
17.

Nitriansky samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra
MŠ VV SR
MŠ VV SR
Okresný úrad Nitra, odbor
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
školstva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Okresný úrad Topoľčany
Ministerstvo kultúry SR

18.
19.

KŠÚ Nitra
Okresný úrad Topoľčany

12.
13.

Účel
Na prenesený výkon - školstvo
Na materiálno-technické zabezpečenie
DHZO
Oslavy MDD „Deň detí – Nitrianska
Blatnica 2019“
Dni obce Nitrianska Blatnica
„Svätojurajská púť 2019“
Kultúrne leto
Na register obyvateľstva
Na register adries
Na prenesený výkon - ŽP
Na dopravné
Na vzdelávacie poukazy
Na lyžiarsky kurz

1.500,00 Na školu v prírode
650,80 Na učebné pomôcky
6.845,29
450,00
251,08
4.000,00

Na podporu zamestnanosti
Na SZP
Na mzdu skladníka CO
Sanácia vlhkých základov – Rotunda
sv. Juraja
4.293,00 Odchodné
527,54 Na vykonanie volieb do EÚ
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20.
21.
22.

Okresný úrad Topoľčany
ÚPSV a R Topoľčany
Úrad vlády SR

851,24 Na vykonanie volieb prezidenta
18.231,60 Dotácia na stravu
3.000,00 Nákup športovej výbavy

Poskytnuté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
j)Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica
Rozpočet vlastných príjmov rozpočtovej organizácie bol 60.120 €, skutočne dosiahnuté
príjmy boli vo výške 60.119,20 €, čo je plnenie na 100

%.

Jedná sa o príjmy z prenájmu

budov, poplatky za ŠKD, MŠ, stravné a z dobropisov.
3) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

145.560

146.319,10

100,5 %

V kapitálových príjmoch je zahrnutý príjem nasledovných kapitálových transferov:
➢ na projekt: „ Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ 83.814,10 €
➢ na projekt: „ Prevencia kriminality“ vo výške 4.745 €
➢ na havarijný stav dotácia vo výške 57.000 €
➢ za predaj pozemku 760 €
4) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
58.581
58.581,61
Príjmové finančné operácie zahŕňajú nasledovné položky:
➢ Kontokorentný úver vo výške 58.581,61 €

% plnenia
100

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019 V €
Rozpočet na rok 2019
1.336.149

Skutočnosť k 31.12.2019
1.336.020,08

% plnenia
99,99

Skutočnosť k 31.12.2019
1.107.952,46

% plnenia
99,94

1) BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:
Rozpočet na rok 2019
1.108.635
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančné a rozpočtové záležitosti
Voľby
Transakcia verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Verejný poriadok
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi

Rozpočet
297.104
1.236
593,62
9.775
9.469
158
1.284
37.805

Skutočnosť
296.427,70
1.236,00
593,62
9.775,02
9.471,06
158,40
1.283,01
37.803,13

% plnenia
100
100
100
100
100
100
100
100
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Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Ochrana, podpora verejného zdravia
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Sociálne služby
Výdavky ZŠ s MŠ
Spolu

2.346
24.799
17.463
17.120
105
16.596
39.651
2.372
6.495
4.436

2.346,60
24.804,35
17.117,00
13.728,37
104,05
16.593,98
39.634,90
2.371,80
6.506,04
4.434,43

100
100
100
100
99
100
100
100
100
100

619.828

619.827,78

100

1.108.635

1.107.952,46

100

Výdavky verejnej správy obsahujú najmä tieto položky 01.1.1
a) Mzdy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (611, 612, 614)
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 150.524,94€. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ a hlavnej kontrolórky, dohodárov a poslancov obecného zastupiteľstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (621, 623, 625)
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 49.706,51 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného za
zamestnávateľa za pracovníkov OcÚ, hlavnej kontrolórky, poslancov Obecného
zastupiteľstva a osôb zamestnaných na dohodu.
c) Energie, voda, komunikácie (632)
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 6.959,05 €.
d) Materiál (633, 634, 635, 637)
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 10.908,62 €.
e) Dopravné (634)
Čerpanie bolo vo výške 20.835,38 €.
f) Rutinná a štandardná údržba (635)
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 2.973,63 €.
g) Služby (637)
Čerpanie bolo vo výške 49.339,51 €.
h) Transfery v rámci verejnej správy (641) vo výške 1.818,22 €
ch) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642) vo výške 2.636,20 €
i) Splácanie úrokov (651)
Čerpanie v roku 2019 dosiahli výšku 725,64 €.
Finančné a rozpočtové záležitosti 01.1.2
Výdavky sa týkajú auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, celkové náklady
boli vo výške 1.236 €.
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 01.6.0
Výdavky sa týkajú nákladov súvisiacich s vykonaním volieb, ktoré dosiahli výšku 593,62 €.
Transakcie verejného dlhu 01.7.0
Výdavky sa týkajú splátky úrokov z úverov ŠFRB, ktoré boli vo výške 9.775,02 €.
Ochrana pred požiarmi 03.2.0
V kapitole sa účtuje o všetkých prevádzkových nákladoch na budovu a dopravné prostriedky,
náklady na zakúpenie odevov a vybavenia DHZ. Celkové náklady na týchto položkách činili
9.471,06 €.
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Verejný poriadok inde neklasifikovaný 03.6.0
Výdavky v roku 2019 vznikli vo výške 158,40 €.
Cestná doprava 04.5.1
Na položke obec účtuje výdavky súvisiace s údržbou miestnych komunikácií ako je zakúpenie
materiálu na údržbu ciest a samotná údržba, výdavky boli vo výške 1.283,01 €.
Nakladanie s odpadmi 05.1.0
Výdavky v kapitole sa týkajú prevádzkových nákladov zberného dvora, platieb za služby
odvozu odpadu a za skládkovanie odpadu. Celkové výdavky boli vo výške 37.803,13 €.
Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
Náklady v roku 2019 boli vo výške 2.346,60 €.
Rozvoj bývania 06.1.0
Na položkách tejto kapitoly obec účtuje o výdavkoch na elektrickú energiu , vodné a stočné ,
správu a fond opráv bytových jednotiek. Výdavky boli vo výške 24.804,35 €.
Rozvoj obcí 06.2.0
Obec na tejto položke účtuje o výdavkoch na mzdy a odvody zo miezd pracovníkov v rámci
prebiehajúcich projektov zamestnanosti z úradu práce. Celkové výdavky boli k 31.12.2019
vo výške 17.463,56 €.
Verejné osvetlenie 06.4.0
Výdavky sa týkajú hlavne platieb za dodávku elektrickej energie a nákladov súvisiacich
s údržbou verejného osvetlenia. Výdavky boli vo výške 17.117 €.
Ochrana a podpora verejného zdravia 07.4.0
Obec na tejto kapitole účtuje o výdavkoch spojených s činnosťou MS ČK, tieto boli vo výške
104,08 €.
Rekreačné a športové služby 08.1.0
Kapitola zahŕňa výdavky na energie a údržbu športového zariadenia, výdavky na mzdy
trénerov, dotáciu na činnosť OFK. Výdavky boli vo výške 16.593,98 €.
Kultúrne služby 08.2.0
Výdavky súvisia s prevádzkovými nákladmi kultúrneho domu, nákladmi na údržbu,
v kapitole sú zahrnuté výdavky na kultúrne podujatia. Kapitola zahŕňa aj výdavky súvisiace
s údržbou a opravou Rotundy sv. Juraja. Celkové výdavky boli vo výške 39.634,90 €.
Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 2.371,80 €.
Náboženské a iné spoločenské služby 08.4.0
Výdavky súvisia s prevádzkovými nákladmi domu smútku, údržbou domu smútku a údržbou
cintorína. Celkové výdavky boli vo výške 6.506,04 €.
Vzdelávanie 09.1
Kapitola zahŕňa výdavky hradené na školstvo, ktoré boli vo výške 619.827,78.
Staroba 10.2.0
Výdavky súvisia s poskytovaním opatrovateľskej služby a výdavky na doplatok stravy
dôchodcom. Výdavky boli vo výške 4.434,43 €.
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2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
162.472
162.473,69
100
Kapitálové výdavky boli vynaložené najmä na:
➢ Obstaranie dopravných prostriedkov – osobné vozidlo Kia Sportage, ktoré bolo z
časti hradené jednorázovou splátkou vo výške 7.817,50 € a dofinancované bude
formou leasingu
a úžitkové vozidlo Volswagen, ktoré bolo zakúpené
z finančných prostriedkov obce v hodnote 12.000 €.
➢ na projekt „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“, ktorý bol vo výške 29.197 €
hradený z Ministerstva kultúry SR a vo výške 12.252,44 € z vlastných zdrojov.
➢ Na projekt „Vybudovanie a odvodnenie priľahlých plôch Rotundy sv. Juraja“ –
dotácia z Ministerstva kultúry bola vo výške 4.000 €, vlastné zdroje 1.957 €,
spolu teda 5.957,86 €.
➢ Na projekt „Zvýšenie kapacity budovy materskej školy“ boli vynaložené
finančné prostriedky vo výške 95.248,89 €, z čoho bolo 83.814,10 bolo hradené
z dotačných prostriedkov a 11.434,79 € z vlastných zdrojov.
3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
65.042
65.593,93
100,84
Výdavkové finančné operácie sa týkajú splátky dlhodobých bankových úverov zo ŠFRB,
bežného bankového úveru obce a splátky leasingu na fekálnu cisternu a osobné motorové
vozidlo Kia Sportage.

4. TVORBA PREBYTKU/ VYSPORIADANIE SCHODKU/
HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy obce
Príjmy RO
Výdavky obce
Výdavky RO
Výsledok hospodárenia
bežného rozpočtu
+ prebytok / - schodok
Kapitálový rozpočet
Príjmy obce
Príjmy RO
Výdavky obce
Výdavky RO
Výsledok hospodárenia
kapitálového rozpočtu
+ prebytok / - schodok
Finančné operácie
Príjmy obce

Čerpanie

Upravený
rozpočet
979.900
22.000
375.421
511.680
114.799

1.142.133
60.120
490.537
618.098
93.618

1.142.144,13
60.119,20
489.854,72
618.097,74
94.310,87

0
0
0
0
0

145.560
0
162.472
0
-16.912

146.319,10
0
162.473,69
0
- 16.154,59

0

58.581

58.581,61
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Príjmy RO
Výdavky obce
Výdavky RO
Výsledok hospodárenia
finančných operácií
+ prebytok / - schodok
Výsledok hospodárenia
vrátane
Finančných operácií
+ prebytok / - schodok

0
59.283
0
-59.283

0
65.042
0
-6.461

0
65.593,93
0
-7.012,32

58.516

70.245

71.143,96

Rozpočtový výsledok hospodárenia obce podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ Zákona
o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa zisťuje
sumarizáciou bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok nasledovne:
Bežný rozpočet – prebytok
94.310,87 €
Kapitálový rozpočet – schodok
- 16.154,59 €
Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok vo výške
78.156,28 €
Finančné operácie – schodok
- 7.012,32 €
Výsledok hospodárenia
71.143,96 €
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 z. n. p. bol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 16.154,59 €
a schodok finančných operácií vo výške 7.012,32 €.
Po tejto úprave je výsledok hospodárenia prebytok vo výške 71.143,96 €, ktorý sa nasledovne
upravuje a z prebytku hospodárenia sa vylučujú:
Upravujeme ho a vylučujeme z prebytku hospodárenia:
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na havarijný stav vo výške 57.000 €,
• nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR – nevyčerpaná dotácia na stravu vo výške
7.375,20 €
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dopravné vo výške 448,75 €
• nevyčerpaná dotácia na projekt „Prevencia kriminality“ vo výške 5.000 €
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelovo viazaných prostriedkov vo výške
1.320,01 € navrhujeme použiť nasledovne:
• tvorba rezervného fondu vo výške 1.320,01 €
PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA BUDE V PLNEJ VÝŠKE
TVORIŤ PRÍDEL DO REZERVNÉHO FONDU.

5.
TVORBA
A POUŽITIE
A SOCIÁLNEHO FONDU

PROSTRIEDKOV

REZERVNÉHO

REZERVNÝ FOND
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019

Suma v €
501,41
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Prírastky - z prebytku hospodárenia

275,35

Úbytky - použitie rezervného fondu :

747,67

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

29,09

SOCIÁLNY FOND
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2019

2.069,38

Prírastky - povinný prídel - 1

2.392,61

%

4.097,15

Úbytky
KZ k 31.12.2019

364,84

FOND OPRÁV
Fond opráv tvoria nájomníci bytových domov na opravy a údržbu týchto domov,
nespotrebované finančné prostriedky na fond opráv boli v celkovej výške 3.567,94 €.
Bytovka

Prírastok 2019

569
570
571
572

Úbytok 2019

3.466,78
3.426,43
3.477,05
3.412,74
13.783,00

Nespotrebovaný
FO

3.193,12
2.717,14
2.204,32
2.100,48
10.215,06

273,66
709,29
1.272,73
1.312,26
3.567,94

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2019 V EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

3 409 323,07

3 488 011,68

Neobežný majetok spolu, z toho:

3 169 475,49

3 031 159.10

0

0

2 944 653,08

2.806.336,69

Dlhodobý finančný majetok

224 822,41

224 822,41

Obežný majetok spolu, z toho:

236 514,50

453 306,35

0

0

132 429,14

322 583,97

0

0

2 948,40

3 069,09

101 136,96

127 653,29

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3 333,08

3 546,23

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 409 323,07

3 488 011,68

Vlastné imanie

1 187 242,85

1 200 436,23

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

1 187 242,85

1 200 436,23

Záväzky

1 094 846,81

1 094 008,92

1 236,00

1 236,00

0

0

964 486,15

906 071,71

24 469,43

89 872,23

104 655,23

96 828,98

1 127 233,41

1 193 566,53

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
a/ voči bankám
• dlhodobý bankový úver
• krátkodobý bankový úver
b/ voči dodávateľom
c/ voči zamestnancom
d/ voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
e/ voči daňovému úradu
f/ voči ostatným orgánom
g) záväzky z nájmu (leasing)
h) záväzky so sociálneho fondu
ch) záväzok voči ŠFRB – krátkodobá časť
i) záväzok voči ŠFRB – dlhodobá časť

16.431,37 €
80.397,61 €
14.975,39 €
12 025,79 €
8.469,43 €
2.848,87 €
225,00 €
24.799,07 €
3.062,27 €
44.214,60 €
847.269,23 €

8. FINANČNÉ USPORIADANIE
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so schváleným rozpočtom obce nasledovným
inštitúciám:
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Žiadateľ dotácie

Obecný futbalový klub BV

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2019

5.000

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2019

5.000

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )

0

Stavy finančných prostriedkov na účtoch obce:
Účet
VÚB – ŠFRB splátkový
VÚB – školský účet
VÚB – účet sociálneho fondu
VÚB – rezervný fond
VÚB – zábezpeka BH
VÚB - dotačný
VÚB – dotačný
VÚB – účet nájomného BJ 569
VÚB – účet nájomného BJ 570
VÚB – účet nájomného BJ 571
VÚB – účet nájomného BJ 572
Bankové účty spolu

Číslo účtu
Stav k 31.12.2019
SK13 0200 0000 0027 5385 7358
2.910,51
SK56 0200 0000 0016 3337 1754
57.477,80
SK53 0200 0011 6900 0332 1192
364,84
SK43 0200 0000 0011 9414 0953
29,09
SK03 0200 0000 0033 6233 8053
31.925,67
SK96 0200 0000 0038 0442 4355
30,00
SK75 0200 0000 0038 5320 1959
30,00
SK95 0200 0000 0033 4349 7251
9.536,50
SK65 0200 0000 0034 3221 2051
5.686,11
SK53 0200 0000 0034 3225 4753
9.192,35
SK26 0200 0000 0034 3222 5557
8.941,51
126.124,48

9. NÁVRH UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo:
• schvaľuje Záverečný účet obce Nitrianska Blatnica a celoročné hospodárenie obce
Nitrianska Blatnica bez výhrad.
• Schvaľuje prídel do rezervného fondu obce vo výške 1.320,01 €.
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