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Záverečný účet obce Vyhne za rok 2018 - návrh
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov sú predkladané údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu
obce.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §
7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov a zverejnenie údajov o dotáciách na šport v zmysle § 18 zákona č.
300/2008 Z.z.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Názov
Sídlo
Dátum založenia
Právna forma
IČO
DIČ
IČ DPH
Hlavná činnosť
Počet obyvateľov k 31.12. príslušného roku

Obec Vyhne
Vyhne č. 100
1.1.1991
801 - Obec (obecný úrad)
00321109
2021111532
SK2021111532
Všeobecná verejná správa
1157

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a organizačnej štruktúre
Štatutárny orgán
Vladimír Bevelaqua do 10.12.2018
Ervín Családi od 10.12.2018
Počet poslancov obecného zastupiteľstva
9
Zástupca štatutárneho orgánu
Ing. Jaroslav Zliechovec do 10.12.2018
Bc. Ján Kriváň od 10.12.2018
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
34
Počet riadiacich zamestnancov
5
Organizačné členenie účtovnej jednotky
Obecný úrad, materská škola, školská jedáleň,
obecná knižnica, Vodný raj
Informácie o organizáciách v pôsobnosti obce
Rozpočtové organizácie
Iné práv. osoby založené obcou

Základná škola, IČO: 37831496
Stratené kúpele Vyhne, s.r.o., IČO: 50801538

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
obce Vyhne sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 65/2017 dňa 12.
decembra 2017. Programový rozpočet obec neuplatňuje na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva č. 64/2013
zo dňa 16.12.2013. Rozpočtové opatrenia schvaľovali Obecné zastupiteľstvo a v rámci právomoci starosta obce a
všetky sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení. Celkovo bolo vydaných 15 rozpočtových
opatrení. Okrem uvedených zmien bol rozpočet 11 x menený starostom obce pri zmenách vo výške transferov zo
štátneho rozpočtu. Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka, pričom údaje o čerpaní rozpočtu obsahujú
údaje aj za podnikateľskú činnosť:
Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie rozpočtu
Údaje sú uvádzané v eurách:
Bežný rozpočet
Príjmy
867 266
882 363
1 821 535,63
Výdavky
856 532
878 462
1 584 747,87
Prebytok bežného rozpočtu
10 734
3 901
236 787,76
Kapitálový rozpočet
Príjmy
763 020
934 662
463 650,28
Výdavky
1 298 284
1 427 301
532 379,29
Schodok kapitálového rozpočtu
535 264
492 639
68 729,01
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
537 500
562 380
150 484,96
Výdavkové finančné operácie
12 970
13 130
77 653,85
Rozdiel vo finančných operáciách
524 530
549 250
72 831,11
Celkový rozpočet vr. finančných operácií
Príjmy
2 167 786
2 379 405
2 435 670,87
Výdavky
2 167 786
2 318 893
2 194 781,01
Rozdiel celkového rozpočtu vr. fin.operácií
240 889,86
0
60 512
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PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy, kapitálového rozpočtu predstavovali najmä
príjmy z predaja majetku.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, kapitálové
príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré obec získala cez projekty EÚ.
Obec hospodárila v oblasti príjmov nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Bežné príjmy rozpočtované
Bežné príjmy za podnikateľskú činnosť
Základná škola s právnou subjektivitou/
rozpočtová organizácia obce
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet
863 766
0
3 500

Upravený rozpočet
878 863
0
3500

Skutočnosť
868 453,14
947 235,03
5 847,46

763 020

934 662

463 650,28

1. Bežné príjmy
rozpočtu obce bez základnej školy tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli
tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
Údaje sú uvádzané v eurách:
Plnenie bežných príjmov v €
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy za podnikateľskú činnosť
Dotácie /transfery/

Schválený rozpočet
550 290
67 730
0
245 746

Upravený rozpočet
550 290
66 950
0
261 623

Skutočnosť
562 616,22
63 708,09
947 235,03
242 128,83

1.1 Daňové príjmy
tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane
poukazovanej územnej samospráve zo štátneho rozpočtu stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. Príjem dane má za
posledné roky stúpajúcu tendenciu. Vývoj dane uvádza nasledovná tabuľka v celých €:
Rok
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť
2016
320 000
320 000
349 627
2017
360 000
360 000
366 071
2018
390 000
390 000
406 343
Vývoj dane z nehnuteľností uvádza nasledovná tabuľka v celých €:
Rok
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
2016
75 280
75 280
2017
75 280
76 847
2018
77 520
77 520

Skutočnosť
79 701
77 340
74 565

Vývoj príjmov z najvýznamnejších daní a poplatku za komunálny odpad (KO) vyjadruje nasledovná tabuľka v celých €:
Rok
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za ubytovanie
Poplatok za KO
2016
21 896
53 883
3 922
49 665
31 463
2017
19 160
54 182
3 998
49 057
32 888
2018
16 885
53 719
3 961
49 360
31 387
V roku 2018 bolo za daň za psa prihlásených 14 daňovníkov a príjem z tejto dani bol 250 €. Počet evidovaných
poplatníkov za komunálny odpad v roku 2018 bol 787.
1.2 Nedaňové príjmy
sú tvorené najmä príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych a iných poplatkov.
Plnenie nedaňových príjmov v €
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov
36 000
36 000
Ostatné poplatky
3 000
3 000
Za porušenie predpisov
30
30
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
5 380
5 380
Za školy a školské zariadenia
2 500
2 500
Za stravné
20 000
19 220
Za prebytočný hnuteľný majetok
50
50
Za znečisťovanie ovzdušia
200
200
Ostatné príjmy
600
600
Príjmy plynúce z podnikania
0
0
Príjmy základnej školy s právnou subjektivitou/ rozpočt. organizácia
3 500
3 500

2/18

Skutočnosť
27 213,45
2 417
0
5 280,31
2 670
17 835,37
40
230
8 021,96
947 235,03
5 847,46
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Príjmy z prenájmu plynú najmä za prenájom deviatich nájomných bytov v bytovom dome č. 69 v úhrnnej výške
19 831,81 €. Za prenajaté pozemky (časť parcely CKN č. 2192/2 a parcela CKN č. 2192/1), v zmysle zmluvy o nájme
pozemku č. 2/2008 uzatvorenej medzi prenajímateľom Obcou Vyhne a nájomcom ASPECT- Vyhne, a.s., Bratislava
v znení dodatku č. 1, činí za rok 2018 nájom 4570,65 €.
Ostatné poplatky – ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané obcou v zmysle
platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín a podpisov, za rok 2018
v celkovej výške 872 €, za vydanie rybárskych lístkov – za rok 2018 vo výške 104 €, správne poplatky v zmysle
stavebného zákona – za rok 2018 vo výške 657 €, správne poplatky matriky – za rok 2018 vo výške 644 €, za výrub
drevín vo výške 140 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú tvorené poplatkami za tovary a služby, ktoré
nie sú priemyselnej povahy a príjmami z predaja spojené s obvyklými spoločenskými službami. Poskytovanými
službami a tovarmi sú najmä stravovanie žiakov a zamestnancov v školskej jedálni, poskytovanie vzdelávacích služieb
v materskej škole a s tým súvisiaci výber príspevku od rodičov na úhradu niektorých nákladov v materskej škole v
súlade s osobitnými školskými predpismi, predaj obecných kníh a novín, služby obecnej knižnice a pod.
Ostatné príjmy boli tvorené najmä príjmami za refakturácie nákladov na energie a iné služby poskytované
spoluvlastníkom objektov alebo nájomcom za predchádzajúce účtovné obdobie a vratkami z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za zamestnávateľa.
Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, ktoré boli v roku 2018
dosiahnuté vo výške 5 847,46 €.
Príjmy plynúce z podnikania boli dosiahnuté v aquaparku Vodný raj. Od 1.1.2019 sa aj tieto príjmy rozpočtujú. Ide
najmä o príjem zo vstupného a príjem z ďalších služieb poskytovaných v aquaparku – stravovanie, masáže a pod. Ide
o významnú sumu bežných príjmov obce, keďže ich výška v roku 2018 dosahovala 52% skutočných bežných príjmov
rozpočtu.
1.3 Granty a transfery
Obec prijala v roku 2018 bežné granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu
v nasledovnej tabuľke:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Poskytovateľ
OZ Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica

Suma
500,00
9 496,83
336,95
66,40

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

2 502,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

20 160,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

43,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

552,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

203 346,00

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

2 035,00

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Bratislava

402,93

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Bratislava

116,54
2019,92

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Bratislava

24,40

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žiar nad Hronom

526,86
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Účel použitia
Organizovanie kultúrnych akcií
Podpora zamestnávania nezamestnaných
Podpora výchovy k stravovacím návykom
Podpora výchovy k plneniu školských
povinností
Prenesený výkon štátnej správy
Nenormatívne finančné prostriedky na
vzdelávacie poukazy
Prenesený výkon štátnej správy
Nenormatívne finančné prostriedky na
asistentov učiteľa
Prenesený výkon štátnej správy
Nenormatívne finančné prostriedky na
učebnice
Prenesený výkon štátnej správy
Nenormatívne finančné prostriedky na
dopravné
Prenesený výkon štátnej správy
Normatívne finančné prostriedky
Prenesený výkon štátnej správy
Nenormatívne finančné prostriedky na
výchovu a vzdelávanie detí materskej
školy
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
matrík
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries
Komunálne voľby
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2. Kapitálové príjmy
V roku 2018 nedošlo ku kúpe bytového domu č. 444 s nájomnými bytmi a počíta sa s ňou, i príjmom dotácie a úveru
na jeho kúpu, v roku 2019, čo bolo dôvodom neplnenia príjmov kapitálového rozpočtu.
Údaje sú uvádzané v eurách:
Plnenie kapitálových príjmov v €
Z predaja pozemkov a stavieb
Kapitálové granty

Schválený rozpočet
0
763 020

Upravený rozpočet
60 512
874 150

Skutočnosť
63 690,11
399 0,17

2.1 Príjem z predaja majetku
Najvýznamnejším predajom majetku obce v roku 2018 bol predaj nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy č. 1/2018
uzatvorenej dňa 11.1.2018 medzi predávajúcim obcou Vyhne a kupujúcim spoločnosťou ASPECT-VYHNE, a.s. so
sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava. Obsahom predaja boli:
a) stavba (budova pre šport a rekreačné účely) so súpisným číslom 610 postavená na parcele C KN číslo 371 s
výmerou 378 m²,
b) pozemok parc. C KN číslo 371, druh: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 378 m²,
c) pozemok parc. C KN číslo 372/1, druh: trvalé trávnaté porasty, s výmerou 1392 m²,
za kúpnu cenu 100 000 €, pričom prvá splátka za predaj vo výške 60 000 € bola uhradené v roku 2018.
Ostatné predaje nehnuteľností boli predaje pozemkov evidovaných v katastri obce Vyhne a mesta Banská Štiavnica
v prospech rôznych kupujúcich.
2.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Ide o kapitálové granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu v nasledovnej
tabuľke:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Poskytovateľ
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

II.

Suma
10 000,00
292 678,46
97 281,71

Účel použitia
Rozvoj infraštruktúry na futbalovom ihrisku
Zberný dvor Vyhne
Vyhne- splašková kanalizácia

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkov obce vo významnej miere ovplyvňuje podnikateľská činnosť obce, ktorá sa v roku 2018 na
celkových výdavkoch obce bez finančných operácií podieľala 38,6%. Obec čerpala výdavky v roku 2018 nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
Bežné výdavky
625 290
622 993
565 277,46
Základná škola/ bežné výdavky
231 242
255 469
253 665,12
Bežné výdavky podnikateľskej činnosti
0
0
765 805,29
Kapitálové výdavky
1 278 784
1 403 901
456 884,60
Základná škola/ kapitálové výdavky
19 500
23 400
23 400
Kapitálové výdavky podnikateľskej činnosti
0
0
52 094,69
Výdavky spolu bez finančných operácií
2 154 816
2 305 763
2 117 127,16
Úroveň čerpania výdavkov bola nižšia najmä z dôvodu, že nebol zakúpený bytový dom s nájomnými bytmi, čo
ovplyvnilo nielen kapitálové výdavky, ale i bežné výdavky, keďže sa neplnili plnenia spojené s jeho prevádzkou.

1. Bežné výdavky
Bežné výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Obec Vyhne bez rozpočtovej organizácie a podnikania
01.1.1
Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3
Iné všeobecné služby
01.6.0
Všeobecné verejné služby
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
04.4.3
Výstavba
04.5.1
Cestná doprava
04.6.0
Komunikácia
04.7.3
Cestovný ruch
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
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Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

181 366
3 000
1 950
0
3 500
1 200
2 000
0
1 215
71 052

176 423
2 140
2 020
527
3 340
1 470
10 684
990
1 215
71 052

skutočnosť % čerpania
165 616,40
2 136,82
2 019,92
526,86
2 236,14
1 465,20
9 940,21
0
1 213
48 550,86

94
100
100
100
67
100
93
0
100
68
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05.3.0
Znižovanie znečisťovania
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
06.1.0
Rozvoj bývania
06.2.0
Rozvoj obcí
06.4.0
Verejné osvetlenie
06.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť
07.2.1
Všeobecná zdravotná starostlivosť
08.1.0
Rekreačné a športové služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby
08.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby
09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou
09.6.0
Vedľajšie služby v školstve
10.1.2
Invalidita a ŤZP
10.2.0
Staroba
10.7.0
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
10.9.0
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
Čerpanie rozpočtu bez rozpočtovej organizácie
a podnikateľskej činnosti celkom
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
04.7.3
Cestovný ruch
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti celkom
Základná škola s právnou subjektivitou
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s
bežnou starostlivosťou
09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so
špeciálnou starostlivosťou
09.5.0
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
09.6.0
vedľajšie služby v školstve
Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie celkom
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7 000
3 120
15 830
89 885
11 555
6 291
7 150
13 440
19 515
3 600
2 101
93 855
77 390
3 052
1 200
1 100
3 923

0
1 760
16 305
92 823
12 055
4 500
6 250
12 140
19 185
3 600
4 961
92 838
77 390
3 052
1 150
1 100
3 923

0
966,54
11 031,02
87 832,13
12 012,08
4 386,72
6 089,28
12 138
17 857,70
3 574
4 781,22
87 820,57
74 645,49
3 043,88
1 130
403,35
3 860,07

55
68
95
100
97
97
100
93
99
96
94
96
100
98
37
98

625 290

622 993

565 277,46

91

0
0
0
0

0
0
0
0

2 523,98
13 851,40
749 429,91
765 805,29

78 646
106 485

89 199
112 799

89 763,46
110 377,07

101
98

12 800

20 160

20 160

100

13 920
19 391
231 242

13 920
19 391
255 469

13 920
19 444,59
253 665,12

100
100
99

Bežné výdavky boli podľa ekonomickej klasifikácie čerpané nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
610 mzdy
620 poistné
630 tovary a
640 bežné
650 splácanie
služby
transfery
úrokov
Čerpanie rozpočtu bez rozpočtovej organizácie a podnikateľskej činnosti celkom
2016
226 889
88 646
174 919
21 670
2 329
2017
224 540
86 003
180 204
21 402
2 274
2018
234 563,43
91 574,97
215 571,40
21 331,52
2 236,14
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti
2016
108 324,07
48 003,61
515 722,74
381,68
24 549,10
2017
130 581,83
55 923,82
495 141,39
460,02
14 101,12
2018
157 786,23
65 852,03
524 985,68
1 329,95
13 851,40
Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie celkom
2016
146 444,62
53 472,56
55 661,69
1 068,18
0,00
2017
151 777,70
53 775,70
46 327,68
799,82
0,00
2018
156 144,21
55 548,94
41 006,94
965,03
0,00

Spolu

Index
rok/rok-1

514 453
514 422
565 277,46

1,04
0,00
1,10

695 481,20
696 208,18
765 805,29

1,08
1,00
1,10

256 647,05
252 680,90
253 665,12

0,99
0,98
1,00

2. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Obec Vyhne bez rozpočtovej organizácie a podnikania
04.5.1
Cestná doprava
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
05.3.0
Znižovanie znečisťovania
5/18

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

4 310
464 910
10 000
9 500

3 831
460 850
125 444
0

skutočnosť % čerpania
3 830,9
302 828,38
104 538,5
0

100
66
83
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06.1.0
Rozvoj bývania
06.2.0
Bývanie a občianska vybavenosť
06.4.0
Verejné osvetlenie
06.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť
08.1.0
Rekreačné a športové služby
09.6.0
Vedľajšie služby v školstve
Čerpanie rozpočtu bez rozpočtovej organizácie
a podnikateľskej činnosti celkom
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti
04.7.3
Cestovný ruch
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti celkom
Základná škola s právnou subjektivitou
09121
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie celkom
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764 500
0
14 864
8 600
0
2 100

764 500
1 500
29 094
2 182
16 500
0

0
0
27 981,05
1 218,45
16 487,32
0

0
0
96
56
100

1 278 784

1 403 901

456 884,60

33

0
0

0
0

52 094,69
52 094,69

19 500
19 500

23 400
23 400

23 400
23 400

100
100

Kapitálové výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Obec Vyhne bez rozpočtovej organizácie a podnikania
711
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712
Nákup stavieb
713
Nákup strojov, prístrojov, zariadení
714
Nákup dopravných prostriedkov
716
Prípravná a projektová dokumentácia
717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718
Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
Čerpanie rozpočtu bez rozpočtovej organizácie
a podnikateľskej činnosti celkom
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti
713
Nákup strojov, prístrojov, zariadení
716
Prípravná a projektová dokumentácia
717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Čerpanie rozpočtu podnikateľskej činnosti celkom
Základná škola s právnou subjektivitou
717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie celkom

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1 100
764 500
2 100
381 410
0
114 810
14 864

640
764 500
204 143
174 387
670
230 467
29 094

0
0
46 140
174 384
190
208189,55
27 981,05

0
0
23
100
28
90
96

1 278 784

1 403 901

456 884,60

33

0
0
0
0

0
0
0
0

37 807,37
1 994
12 293,32
52 094,69

19 500
19 500

23 400
23 400

23 400
23 400

skutočnosť % čerpania

100
100

Čerpanie výdavkov na cestnú dopravu zahŕňa výstavbu dvoch nových autobusových zastávok.
Výdavky na nakladanie s odpadmi súvisí s výdavkami na obstaranie techniky pre zberný dvor, čo bolo financované vo
výške 95% Ministerstvom životného prostredia SR a vybudovanie oplotenia jeho ďalšej časti z vlastných zdrojov obce.
Nakladanie s odpadovými vodami je vybudovanie časti kanalizácie v obci v zmysle príslušnej projektovej
dokumentácie spoločným financovaním Obce Vyhne a Environmentálneho fondu.
Nečerpanie výdavkov na rozvoj bývania je spôsobený tým, že zatiaľ nebol zakúpený nový bytový dom s nájomnými
bytmi, súp. č. 444.
V roku 2018 sa vykonala čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyhne – osvetlenie hlavnej cesty /ulice/
prechádzajúcou obcou.
Výdavky na rekreačné a športové služby súvisia s budovaním infraštruktúry futbalového ihriska spoločným
financovaním Obce Vyhne a Slovenského futbalového zväzu.

6/18

Z á v e r e č n ý

III.

ú č e t

O b c e

V y h n e

z a

r o k

2 0 1 8

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce. Tvoria ich príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.

1. Príjmové finančné operácie
Údaje sú uvádzané v eurách:
Príjmové finančné operácie

Schválený
rozpočet

Zostatok účelových finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
– prenesené kompetencie štátnej správy v oblasti školstva
Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
- podnikateľská činnosť
Zostatok účelových finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
– grant od subjektu mimo verejnej správy
Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
– školská jedáleň
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
Dlhodobé úvery
Spolu

0

Upravený
rozpočet
9 776

skutočnosť

0

0

60 152,46

0

5 324

5 324

0

780

779,54

110 000
427 500
537 500

119 000
427 500
562 380

74 453,06
0
150 484,96

9 775,90

V roku 2018 neprijala účtovná jednotka úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/ na kúpu bytového domu vo
Vyhniach č. 444, keďže zatiaľ nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy s predajcom stavby (stavba je rozostavaná). Úver zo
ŠFRB sa považuje za ostatný dlhodobý záväzok, ktorý v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy nevstupuje za stanovených podmienok do celkovej sumy dlhu obce.
V oblasti prenesených kompetencií štátnej správy v oblasti školstva boli z roku 2017 do roku 2018 prenesené
nepoužité finančné prostriedky vo výške 9 775,90 €, ktoré boli v súlade s príslušným zákonom použité rozpočtovou
organizáciou do 31.3.2018.
Prostriedky rezervného fondu obce boli v roku 2018 použité na nasledovné kapitálové výdavky:
Obstaranie dvoch autobusových zastávok:
3 830,90 €
Rekonštrukciu verejného osvetlenia:
26 330,00 €
Modernizácia infraštruktúry futbalového ihriska:
3 800,00 €
Vybudovanie oplotenia rozšírenej časti zberného dvora:
2 114,44 €
Rekonštrukciu a modernizáciu kúrenia v budovách základnej školyobcou poskytnutý kapitálový transfer rozpočtovej organizácií:
23 400,00 €
Spolufinancovanie výstavby zberného dvora a nákupu príslušných strojov,
zariadení a dopravných prostriedkov (technika pre zberný dvor):
14 907,72 €
Prípravná a projektová dokumentácia – zvýšenie energetickej účinnosti
budovy centra voľného času (bývalý klub mládeže)
70,00 €
Do príjmových finančných operácií boli v roku 2018 zapojené v zmysle záverečného účtu za rok 2017 na krytie
výdavkov podnikateľskej činnosti prostriedky vo výške 60 152,46 a na krytie výdavkov školskej jedálne zostatok
finančných prostriedkov na príslušnom bankovom účte vo výške 779,54 €. Nepoužité finančné prostriedky z roku 2017
vo výške 5 324 € z grantu Nadácie COOP Jednoty, Bratislava, boli v roku 2018 použité na príslušný účel stanovený
v dohode o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

2. Výdavkové finančné operácie
Nasledujúca tabuľka zobrazuje čerpanie výdavkových finančných operácií v roku 2018:
Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie v €
814
821
821
821
824

Vklad do obchodnej spoločnosti
Splácanie tuzemskej istiny – istina úveru zo ŠFRB, BD č. 69
Splácanie tuzemskej istiny – istina úveru zo ŠFRB, BD č. 444
Splácanie tuzemskej istiny – istina úveru z OTP Banka, a.s.,
- podnikateľská činnosť
Splácanie finančného prenájmu –podnikateľská činnosť
spolu

Schválený
rozpočet
5 000
4 730
3 240
0

Upravený
rozpočet
5 000
4 890
3 240
0

0
12 970

0
13 130

skutočnosť
0
4 890,18
0
68 472,00
4 291,67
77 653,85

Splácanie úveru zo ŠFRB za nájomné byty v bytovom dome č. 69 je v plnej výške zabezpečené splátkami nájmu od
nájomcov bytov, čím daný úver nevstupuje do celkovej sumy dlhu obce.
Splácanie istín úveru za bytový dom č. 444 je vysvetlené v časti 1. príjmové finančné operácie.
Investičný bankový úver za aquapark Vodný raj je splácaný v rámci podnikateľskej činnosti.
Finančný prenájom sa týka osobného automobilu Citroen JUMPY, ktorý je splácaný zo zdrojov podnikateľskej činnosti,
keďže bol obstaraný pre potreby tejto činnosti.
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej
bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c)
a § 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 prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami
a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľa:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Skutočnosť
Bežný rozpočet – rozpočtovaná činnosť
Bežný rozpočet – podnikateľská činnosť
Kapitálový rozpočet- rozpočtovaná činnosť
Kapitálový rozpočet- podnikateľská činnosť
Spolu

Príjmy

Výdavky

874 300,60
947 235,03
463 650,28
0
2 285 185,91

818 942,58
765 805,29
480 284,60
52 094,69
2 117 127,16

Výsledok
hospodárenia
55 358,02
181 429,74
-16 634,32
-52 094,69
168 058,75

Hospodárenie obce podľa § 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 za rok 2018 skončilo s prebytkom
168 058,75 €.
Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným
predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu EÚ, alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. Za rok 2018 ide o tieto finančné
prostriedky:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Poskytovateľ
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva

Skutočnosť
4 153,61

Príjem do fondu opráv bytového domu č. 69
Príjem za stravné v školskej jedálni
Spolu

2 013,84
779,72
6 947,17

Účel
Nevyčerpané účelové prostriedky na
prenesený výkon štátnej správy
Účelové prostriedky fondu opráv
Účelové prostriedky stravníkov

O sumu 6 947,17 € sa pre účely tvorby peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý
v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 161 111,58 €.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Rozdiel vo finančných operáciách medzi príjmami a výdavkami za rok 2018 činí 72 831,11 €.
Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia
Údaje sú uvádzané v eurách:
Skutočnosť
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR + KR
Finančné operácie
Spolu BR + KR + FO

Príjmy
1 821 535,63
463 650,28
2 285 185,91
150 484,96
2 435 670,87

Výdavky
1 584 747,87
532 379,29
2 117 127,16
77 653,85
2 194 781,01

Hospodárenie obce
236 787,76
-68 729,01
168 058,75
72 831,11
240 889,86

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, fondu opráv
bytového domu a finančných prostriedkov stravníkov v jedálni spolu vo výške 6947,17 € je 233 942,69 €, ktorý bude
v celej výške použitý na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok fin. zdrojov k 31.12.2018 na bankových účtoch a pokladniach obce predstavuje sumu:
z toho:
Rozpočtová činnosť:
Podnikateľská činnosť:
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Z finančných prostriedkov sa pre účely tvorby rezervného fondu vylučujú:
Údaje sú uvádzané v eurách:
1.
Nevyčerpané dotácie zo ŠR:
2.
nevyplatené mzdy za 12/2018 na prenesené kompetencie - osobitný
účet:
3.
zostatok účtu školskej jedálne:
4.
zostatok účtu rezervného fondu:
5.
nespotrebovaný grant od Pivovaru Steiger na bežnom účte:
6.
zostatok sociálneho fondu
7.
zostatok účtu finančnej zábezpeky:
8.
zostatok účtu fondu opráv bytovky č. 69:
9.
Spolu položky 1-8:
10. Zostatok finančných prostriedkov na bank. účtoch obce po odpočítaní
položky 9:
11. Zostatok fin. zdrojov k 1.1.2018 na výdavkovom rozpočtovom účte ZŠ
predstavuje čiastku:
12. Zostatok fin. zdrojov k 31.12.2018 na výdavkovom rozpočtovom účte ZŠ
predstavuje čiastku:

779,72
44 691,67
250,00
3 031,25
2 515,41
4 698,10
60 263,59
233 945,06

Rozdiel položiek (11-12)
Zostatok finančných prostriedkov na bank. účtoch obce po odpočítaní
položky 13:

2,37
233 942,69

13.
14.

4 153,61
143,83

2,37 €
0,00 €

Suma vo výške 233 942,69 bude do rezervného fondu obce odvedená z účtov:
a) rozpočtovanej činnosti úhrnne vo výške
b) podnikateľskej činnosti úhrnne vo výške

V.

117 218,85 €
116 723,84 €

TVORBA A POUŽITIE FONDOV OBCE A ĎALŠÍCH FONDOV

Obec v roku 2018 viedla rezervný fond, sociálny fond a fond opráv a údržby bytového domu č. 69.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu v roku 2018:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rezervný fond
Suma Kontrola účtovníctvo a rozpočtovníctvo
ZS k 1.1.2018
63 237,51 ZS na účte 221 104 na strane MD
Tvorba RF
55 907,22 Účet 221 104 na strane MD
Uznesenie OZ č. 73/2018 z 27.3.2018
Čerpanie RF
Účet 221 104 na strane D, RK 454 001 – príjem
Kapitálové výdavky
74 453,06 RK 700 – uznesenie OZ č. 27/2015 z 23.4.2015
KZ k 31.12.2018
44 691,67 KZ na účte 221 104
Nasledujúca tabuľka zobrazuje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu v rokoch 2017 a 2018:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Sociálny fond
Rok 2017
Stav k 1.januáru
1 731,62
Tvorba sociálneho fondu
3 190,59
Čerpanie sociálneho fondu
2 441,38
Stav k 31.decembru
2 480,83

Rok 2018
2 480,83
3 385,85
2 631,40
3 235,28

Nasledujúca tabuľka zobrazuje tvorbu a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom č. 69 v roku 2018:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Fond prevádzky, údržby a opráv
Suma Kontrola účtovníctvo a rozpočtovníctvo
bytový dom č. 69
ZS k 1.1.2018
2 684,26 ZS na účte 221 119 na strane MD
Tvorba fondu
2 013,84 Účet 221 119 na strane MD
Čerpanie fondu
0,00
KZ k 31.12.2018

4 698,10
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B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
je súčasťou záverečného účtu obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Údaje vychádzajú z individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
Stav aktív a pasív podľa účtovnej závierky za rok 2018 v €
Aktíva – názov
Majetok spolu
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý hmotný majetok
Oprávky k dlhodobému hmotnému a nehm.majetku
Dlhodobý finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Zásoby
Pohľadávky
Opravné položky k pohľadávkam
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.
7 972 185,93
7 706 651,33
9 489 678,44
-2 048 465,11
265 438,00
27 282,00
11 067,84
16 795,25
-470,50
207 943,76
2 916,25

Stav k 31.12.
9 597 979,84
9 191 977,98
11 200 359,62
-2 278 819,64
270 438,00
45 033,69
9 474,61
48 528,46
-571,22
298 935,32
4 601,00

Pasíva – názov
Vlastné imanie a záväzky v tom:
Vlastné imanie: v tom:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky: v tom:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.
7 972 185,93
2 909 858,78
2 832 084,88
77 773,90
1 120 597,19
7 245,95
8 898,42
221 516,54
164 511,57
718 424,71
3 941 729,96

Stav k 31.12.
9 597 979,84
4 315 686,11
2 909 858,78
1 405 827,33
1 004 145,82
10 203,09
5 073,01
234 674,98
104 242,03
649 952,71
4 278 147,91

1. NEOBEŽNÝ MAJETOK
1.1 Dlhodobý hmotný majetok
Významné pohyby položiek majetku sú najmä:
a) zaradenie majetku:
- autobusové zastávky
- zvýšenie energetickej účinnosti budovy so súp. č. 96
- stavba Zberný dvor
- nová obecná garáž
- oplotenie Zberný dvor – časť II.
- technika pre Zberný dvor- stroje, zariadenia a dopravné prostriedky
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- futbalové ihrisko a jeho zavlažovanie
- dopravný prostriedok pre podnikateľskú činnosť –Citroen JUMPY
- lamelové zakrytie výplavového bazénu
- parný čistič GHIBLI pre podnikateľskú činnosť
- pozemky po pozemkových úpravách a obnove registra katastra nehnuteľností

4 396,64 €
8 952,69 €
92 247,91 €
49 996,60 €
3 714,56 €
220 524,00 €
27 981,05 €
49 451,29 €
22 394,33 €
4 200,00 €
2 190,00 €
1 670 800,21 €

b) vyradenie majetku:
- vyradenie pozemkov po pozemkových úpravách a predaj ďalších pozemkov
- predaj chaty Strojár

451 735,17 €
29 540,03 €

c) obstaranie majetku:
- nová bazénová hala
- výstavba kanalizačného zberača
- Minibáger Kioti určený pre podnikateľskú činnosť

64 138,61 €
113 946,50 €
31 191,87 €
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1.2 Dlhodobý finančný majetok
V roku 2017 bola založená obchodná spoločnosť Stratené kúpele Vyhne, s. r. o., v 100% vlastníctve obce, za účelom
výstavby a rozšírenia služieb v obecnom aquaparku Vodný raj so základným imaním 5 000 €. Do spoločnosti zatiaľ
nebol vložený vklad z dôvodu, že spoločnosť nevykonávala činnosť a rozhoduje sa o ďalšom pokračovaní projektu, za
účelom ktorého bola predmetná spoločnosť založená.
Obec k 31.12.2018 vlastní aj realizovateľné cenné papiere a podiely uvedené v nasledovnej tabuľke:
Položky realizovateľných CP a podielov

Hodnota v €

Poznámka

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

265 438,00

7807 akcií v hodnote 34 €/ks

2. OBEŽNÝ MAJETOK
2.1. Zásoby
Najvyššiu položku zásob za hlavnú činnosť tvoria knihy Stratené kúpele Vyhne v hodnote 2 597,34 € a za
podnikateľskú činnosť potraviny v prevádzke Vodný raj v podobe materiálu a tovaru spolu výške 3 667,43€. Opravné
položky k zásobám neboli vytvorené, nakoľko nebol dôvod. Zásoby nie sú poistené.

2.2 Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka
voľne disponovať. Z celkovej hodnoty finančných prostriedkov je účelovo viazaných 4 297,44 € na dotačnom účte obce
a 250 € na hlavnom účte obce.
Stavy v pokladniach a na bankových účtoch obce sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Bankový účet/ pokladňa
Pokladňa Vodného raja
OTP BANKA - CITY KONTO- hlavný účet
OTP BANKA - Dotačný účet, depozit
OTP BANKA - Rezervný fond
OTP BANKA - Sociálny fond
OTP BANKA - Fond opráv/ bytový dom č. 69
OTP BANKA - Finančná zábezpeka nájmov - bytový dom č. 69
OTP BANKA – kapitálový účet
OTP BANKA - školská jedáleň
PRIMA BANKA - Podnikateľský účet
OTP BANKA - BIZNIS KONTO - podnikateľský účet
Peniaze na ceste – za tržbu roku 2018 pripísanú v roku 2019

Stav k 31.12.2017
10 454,68
61 481,22
9 989,63
63 237,51
2 285,49
2 684,26
2 324,74
0,00
779,54
34 228,42
15 469,36
1 003,40

Stav k 31.12.2018
16 731,41
51 431,10
4 297,44
44 691,67
3 031,25
4 698,10
2 515,41
66 040,12
779,72
7 537,20
92 455,23
687,85

Stav cenín bol k 31.12.2018 vo výške 4 038,82 €, z toho za tržby vo Vodnom raji vo výške 3 484,42 € a stravné lístky
pre zamestnancov vo výške 554,40 €.

2.3 Pohľadávky
Pohľadávky tvoria spolu 48 528,16 €, z toho dlhodobé sú evidované vo výške 431,52 € a krátkodobé vo výške
48 096,94 €.
Neuhradené faktúry za podnikateľskú činnosť sú evidované vo výške 633 €, dobropisy za hlavnú činnosť vo výške
594,42 € a za podnikateľskú činnosť vo výške 2123,11 €, za pohľadávky v školskej jedálni vo výške 3,38 €, za predaj
chaty Strojár a pozemkov vo výške 40 000 €, za komunálny poplatok vo výške 318,73 €, za daň z nehnuteľností po
splatnosti vo výške 278,05 €, za daň za ubytovanie za mesiac december 2018 vo výške 3086,30 €, za rozúčtovanie
nákladov na výrobu tepla pre nájomcov a spoluvlastníka objektu v celkovej výške 1035,92 €. Za kartu na čerpanie
pohonných hmôt v spoločnosti Slovnaft a.s., je poskytnutá dlhodobá záloha vo výške 431,52 €.
Pohľadávky podľa lehoty splatnosti brutto vyjadruje nasledovná tabuľka:
číslo riadku
Stav k 31.12. 2017
Údaje sú uvádzané v eurách:
Pohľadávky v lehote splatnosti:
01
15 934,75
Pohľadávky po lehote splatnosti
03
860,50
Spolu
04
16 795,25

Stav k 31.12. 2018
47 203,59
1 324,87
48 528,46

V pohľadávkach po lehote splatnosti sú najmä nedoplatky za daň z nehnuteľností a z poplatku za komunálny odpad
za obdobie rokov 2014-2018. Na pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 1 rok alebo u ktorých je vysoký
predpoklad nezaplatenia sú tvorené opravné položky, pričom ich výška dosiahla ku koncu účtovného obdobia hodnotu
571,22 €.
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2.4 Záväzky
Záväzky tvorili ku koncu účtovného obdobia 1 004 145,82 €, z toho:
Rezervy
Účtovná jednotka eviduje rezervu na audit za rok 2018 vo výške 2 915 €. Nepredpokladá súdne spory s finančným
dopadom, preto netvorila rezervy na súdne spory. Účtovná jednotka tvorila aj zákonnú rezervu na nevyčerpanú
dovolenku za podnikateľskú činnosť vo výške 7 288,09 €.
Krátkodobé záväzky
Záväzky z neuhradených faktúr činili k 31.12.2018 úhrnnom 23 683,99 €, z toho 6 faktúr bolo evidovaných po lehote
splatnosti. 2 faktúry po lehote splatnosti sú za podnikateľskú činnosť v celkovej výške 5201,45 €, 1 faktúra za hlavnú
činnosť v celkovej výške 510,00 € voči Banskobystrickej regionálnej správe ciest bola doručená po lehote splatnosti
a 3 faktúry v úhrnnej výške 2741,52 € sú po lehote splatnosti z dôvodu, že sa čaká na zaplatenie finančných
prostriedkov z financujúcej organizácie - Ministerstva životného prostredia SR- na základe zmluvy OPKŽP-PO1SC111-2016-10/79 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Nevyfakturované dodávky sú za služby v sociálnom dome za mesiace 10-12 /2018, ktorý poskytuje službu obyvateľovi
obce.
Záväzky voči zamestnancom /31 038,23 €/, inštitúciám sociálneho poistenia, zdravotného poistenia /18334,40 €/
a finančnej správe /5170,82 €/ má obec k 31.12.2018 z miezd za mesiac december 2018.
Predpis odvodových povinností obce činí za daň z pridanej hodnoty za december 2018 sumu 3 961,45 €, za predpis
dane z motorových vozidiel vo výške 179,25 € a za daň z príjmov za rok 2018 vo výške 4 284,99 €.
Prijaté preddavky za stravovanie v školskej jedálni sú vo výške 558,15 € a súhrnný preddavok vo výške 5581,00 € je
tvorený prijatými preddavkami od deviatich nájomcov v bytovom dome č. 69 za služby spojené s nájmom (vodné,
elektrická energia, plyn).
Ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 500 € súvisia s nezúčtovanými transfermi od Pivovaru
Steiger Vyhne na obstaranie umeleckého diela.
Iné krátkodobé záväzky tvoria najmä exekučné zrážky z miezd zamestnancov, preplatky na daniach z nehnuteľností
a komunálnom poplatku, odvod do odborového zväzu z miezd zamestnancov za mesiac december 2018 a záväzok vo
výške 500 € za služby podľa zmluvy s firmou MaBRA Nová Baňa.
Ostatné záväzky vo výške 4 958,34 € predstavujú splátku na rok 2019 k úveru Štátneho fondu rozvoja bývania.
Dlhodobé záväzky
1. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a) dlhodobý úver
V roku 2015 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytového domu na základe úverovej zmluvy č.
600/691/2014 vo výške 234 860,00 EUR na kúpu deviatich nájomných bytov v bytovom dome č. 69 vo Vyhniach. Úver
je v plnej výške splácaný nájomným z jednotlivých bytov.
Výška úverov k 31.12.2017:
221 601,15 €
Prijatie bankového úveru v roku 2018:
0,00 €
Splátky úverov v roku 2018:
4 890,18 €
Zostatok úverov k 31.12.2018:
216 710,97 €
z toho podľa doby splácania dlhodobá časť:
211 752,63 €
krátkodobá časť:
4 958,34 €
b) popis zabezpečenia dlhodobého úveru
Zabezpečenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania je záložným právom na nehnuteľnosti zapísané v liste
vlastníctva č. 1575, katastrálne územie Vyhne, obec Vyhne, okres Žiar nad Hronom v podiele 1/1 v celku – a to na: 9
bytov v bytovom dome, číslo súpisné 69 postaveného na parc. reg. CKN č. 493, podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7232 / 55149 pare. reg. CKN č. 493 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 203 m2.
2. Záväzky z nájmu
Obec Vyhne dňa 19. júla 2018 podpísala leasingovú zmluvu č. LZC/18/00868 so spoločnosťou Tatra-Leasing ,s.r.o.,
Bratislava za účelom finančného leasingu na motorové vozidlo Citroen Jumpy 2,0 za obstarávaciu cenu 21 458,33 €
bez DPH s dobou trvania leasingu 48 mesiacov. Posledná leasingová splátka je v zmysle splátkového kalendára
splatná dňa 22.7.2022. Nesplatená istina za predmet leasingu činila k 31.12.2018 sumu 17 171,66 €.
3. Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky zo sociálneho fondu sú k 31.12.2018 vo výške 3 235,28, k 31.12.2017 činili 2 480,83 €.
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C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len
ak:
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku 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 alebo
vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu,
pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.
Obec prijala na základe zmluvy o splátkovom úvere číslo 4001/14/053 uzatvorenej 29.9.2014 dlhodobý investičný úver
z OTP banky a. s. na tento účel:
1. tranža: Refundácia investičných nákladov obce v súvislosti so zrealizovaním projektu: „Revitalizácia centrálneho
verejného priestranstva“ max. vo výške 63 500,00 EUR,
2. tranža: Refinancovanie existujúceho investičného úveru v Prima banka Slovensko, a.s. na základe úverovej zmluvy
č. 55/006/08 zo dňa 19.08.2008 max. vo výške 166 299,00 EUR,
3. tranža: Vrátenie („úhrada“) zálohy na kúpnu cenu, ktorá bola Obci Vyhne poskytnutá jeho 100 % dcérskou
spoločnosťou - Vodný raj Vyhne, s.r.o. (IČO: 36 677 868), a ktorá bola tomuto subjektu poskytnutá financujúcim
subjektom - Prima Bankou Slovensko, a.s. na základe úverovej zmluvy č. 55/013/06 zo dňa 23.02.2007, pričom 3.
tranža bude použitá na úhradu takéhoto úveru voči Prima Banka Slovensko, a.s. Suma 3. tranže max. vo výške 760
900,00 EUR.
1. tranža, úver za hlavnú činnosť obce, bol splatený dvoma mimoriadnymi úverovými splátkami v roku 2014 a 2015. 2.
a 3. tranža úveru sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami zo zdrojov podnikateľskej činnosti.
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
Zabezpečenie investičného úveru v prospech banky je nasledovné:
1) smerovaním 100% príjmov obce (vrátane príjmov na zabezpečenie školskej činnosti a príjmov z podnikateľskej
činnosti rekreačný areál Vodný raj Vyhne) na účet vedený v Banke,
2) vlastnou blanko zmenkou bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti. Banka je oprávnená vyplniť a použiť
vlastnú blanko zmenku v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a v Dohode o vyplňovacom práve k bianko
zmenke,
3) záložným právom na nehnuteľnosti evidované na LV č. 996, katastrálne územie Vyhne: pozemky a stavby v
prevádzke Vodný raj.
Predmetný úver je splatný 25.9.2029, pričom mesačne sa spláca k 25. dňu každého mesiaca suma 5 706 €.
Prehľad o vývoji bankových úverov obce za rok 2018
Výška úverov k 31.12.2017:
Prijatie bankového úveru v roku 2018:
Splátky úverov v roku 2018:
Zostatok úverov k 31.12.2018:
z toho podľa doby splácania dlhodobá časť:
krátkodobá časť:

718 424,71 €
0,00 €
68 472,00 €
649 952,71 €
581 480,71 €
68 472,00 €
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Splnenie podmienok podľa § 17 ods. 6 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 prijatého úveru je uvedené
v nasledovnej tabuľke:
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
skutočné bežné príjmy obec
skutočné bežné príjmy rozpočtové organizácie
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Zníženie bežných príjmov obce a RO k 31.12.2017 o:
dotácie na prenesený výkon štátnej správy
účelovo určené peňažné dary
Spolu zníženie príjmov k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového
predčasného splatenia:
Splátky istiny OTP BANKA (EK 821005)
Splátky istiny ŠFRB (EK 821007)
Splátky úrokov

Suma v EUR
1 668 850,51
12 182,37
1 681 032,88
245 421,45
5 774,00
251 195,45
1 429 837,43

68 472,00
4 890,18
14 753,40

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

88 115,58

celková suma dlhu obce k 1.1.2018

Skutočné
neupravené
bežné príjmy
k 31.12.2017

718 424,71

1 681 032,88 42,74%

celková suma dlhu obce k 31.12.2018

649 952,71
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018

88 115,58

Skutočné
neupravené
bežné príjmy
k 31.12.2017
1 681 032,88
Skutočné
upravené
bežné príjmy
k 31.12.2017
1 429 837,43

Obec Vyhne za rok 2018 spĺňala podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Vyhne dôsledným preverením skutkového stavu zistila, že neposkytla žiadne záruky iným subjektom.
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D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
A ZVEREJNENIE DOTÁCIÍ NA ŠPORT A ĎALŠIE ORGANIZÁCIE
Záverečný účet obce obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyhne v znení neskorších dodatkov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov občianskym
združeniam a ďalším organizáciám pôsobiacim v obci v celkovej výške 14 100 €, z toho na priamu podporu športu
11 100 €. V roku 2018 boli poskytnuté dotácie týmto športovým klubom, občianskym združeniam a organizáciám:
Názov prijímateľa
Výška dotácie v €
Zúčtovanie dotácie v €
Dotácie na šport
11 100
11 100
Stolnotenisový klub Vyhne, OZ
1 500
1 500
Futbalový klub Vyhne, OZ
5 800
5 800
Klub biatlonu Vyhne, OZ
3 800
3 800
Dotácie ostatným právnickým osobám
3 000
3 000
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Vyhne
1 000
1 000
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základ.organizácia Vyhne
200
200
Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Vyhne
900
900
Eisenbach Vyhne, OZ
900
900
Poskytnutie dotácií bolo schválené v zmysle cit. všeobecne záväzného nariadenia uznesením obecného zastupiteľstva
a vyúčtovanie predložili všetky právnické osoby, ktorým bola dotácia poskytnutá.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ –
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VYHNE Č. 111
Rozpočtové organizácie sú svojimi rozpočtami príjmov a výdavkov súčasťou rozpočtu obce. Hospodária s finančnými
prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie, ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými
zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie.
Náklady
50 spotrebované nákupy
51 služby
52 osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 ostatné náklady
55 odpisy, rezervy
56 finančné náklady
58 náklady na transfery
Spolu
Výnosy
60 tržby za vlastné výkony
64 ostatné výnosy
69 výnosy z transferov
SPOLU
Hospodársky výsledok ZŠ

k 31.12.2017

Bilancia aktív a pasív v €
Aktíva - majetok
Dlhodobý hmot. a nehmot. majetok
Oprávky
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
Pasíva - Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia, v tom
Nevysporiadaný výsledok
Výsledok hospodárenie - ÚO
Záväzky

k 31.12.2017

k 31.12.2018
21 416,00
19 917,16
210 627,18
132,60
0,00
9 882,00
895,90
11 820,14
274 690,98

k 31.12.2017

21 936,70
10 001,52
219 919,93
132,60
99,48
5 739,00
1 178,66
5 907,28
264 915,17
k 31.12.2018

9 582,22
2 237,92
262 562,90
274 383,04
-307,94

3 741,11
2 385,94
259 184,35
265 311,4
396,23
k 31.12.2018

28 561,18
235 229,22
-208 213,58
266,36
490,23
788,95
28 561,18
755,44
1063,38
-307,94
27 805,74

46 729,62
258 660,09
213 952,58
326,18
513,77
1 182,16
46 729,62
1 151,67
755,44
396,23
45 577,95

Základná škola Vyhne hospodári so zvereným majetkom v hodnote 258 344,84 €. Celkové výdavky rozpočtovej
organizácie boli 277 065,12 €, pričom tieto výdavky boli kryté transferom zo štátneho rozpočtu na rok 2018 vo výške
222 451,76 €, prenesenými finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v roku 2017 vo výške
9775,90 €, transferom z obce na školský klub detí vo výške 13 920 €, transferom na ďalšie školské a mimoškolské
aktivity vo výške 1 670 €, kapitálovým transferom z obce vo výške 23 400 € a vlastnými príjmami školy vo výške
5847,46 €.
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F. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Záverečný účet obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože obec vykonáva na základe
živnostenského oprávnenia č. registra: 613-4754 podnikateľskú činnosť. Obec má vydanú živnosť na nasledovné
predmety podnikania:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Vydávanie a predaj periodickej tlače obecných novín
Deň vzniku oprávnenia: 20.01.1994
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v
rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a
predaj tovaru v
rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Prevádzkovanie parkovísk
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a
zariadení
slúžiacich regenerácii a rekondícii
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Verejno-prospešné práce
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1993
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 14.06.2007

10. Prenájom športového náradia
Deň vzniku oprávnenia: 14.06.2007
11. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu
voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.06.2007
12. Masérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
Prevádzkarne
96602 Vyhne 26
13. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál
pre výdajne
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
Prevádzkarne
96602 Vyhne 26
14. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
Prevádzkarne
96602 Vyhne 26
15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v
spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
16. Organizovanie kurzov, školení, seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
17. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013
18. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 01.01.2013

Hospodárenie obce za podnikateľskú činnosť :
Údaje sú uvádzané v eurách:
Náklady
50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady
55 Odpisy, rezervy
56 Finančné náklady
SPOLU
Výnosy
60 Tržby za vlastné výkony
62 Aktivácia
64 Ostatné výnosy
65 Zúčtovanie rezerv
69 Výnosy z transferov
SPOLU
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

k 31.12.2017
231 948,09
33 934,22
267 864,61
1 761,86
235,19
187 109,76
25 618,21
748 471,94
k 31.12.2017
675 216,78
22 740,92
7 612,18
7 746,13
106 087,00
819 403,01
70 931,07
15 754,23
55 176,84

k 31.12.2018
210 096,80
73 450,16
296 167,41
1 392,12
50
196 783,22
26 298,36
804 238,07
k 31.12.2018
778 337,11
0
6 993,40
5 851,20
104 945,51
896 127,22
91 889,15
20 442,12
71 447,03

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi z podnikateľskej činnosti po zdanení je kladný a oproti predchádzajúcemu roku
predstavuje rast. Navýšili sa osobné náklady najmä z dôvodu vyššej hodinovej sadzby pre brigádnikov v letnej sezóne
a zmenami v Zákonníku práce v podobe sadzieb za prácu v sobotu a nedeľu.
Obec Vyhne je mesačným platiteľom dane z pridanej hodnoty.
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G. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
zriadeným a založeným právnickým osobám, ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom,
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí 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

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám
Rozpočtová organizácia stĺ. 1

Poskytnuté prostriedky
Skutočne použité
Rozdiel
stĺ.2
prostriedky - stĺ.3 (stĺ.2 - stĺ.3)
Základná škola Vyhne vrátane ŠKD
281 218,73
277 065,12
4 153,61*
*Nevyčerpané prostriedky boli odvedené na osobitný účet a rozpočtová organizácia ich použila v roku 2019 do 31.3.

2. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.:
Žiadateľ dotácie
Suma poskytnutých Suma skutočne použitých
Rozdiel
Účel dotácie: bežné a kapitálové výd.
finančných prostriedkov
finančných prostriedkov
(stĺ.2 - stĺ.3 )
Stĺ. 1
Stĺ. 2
Stĺ. 3
Stolnotenisový klub Vyhne
1 500,00
1 500,00
0,00
Futbalový klub Steiger Vyhne
5 800,00
5 800,00
0,00
Klub biatlonu Vyhne
3 800,00
3 800,00
0,00
Rímsko-katolícka cirkev Vyhne
1 000,00
1 000,00
0,00
SZZP, ZO Vyhne
200,00
200,00
0,00
Jednota dôchodcov Slovenska
900,00
900,00
0,00
Eisenbach Vyhne
900,00
900,00
0,00
Obec prijala granty od iných právnických a fyzických osôb na rôzne účely:
Poskytovateľ dotácie
Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
Stĺ. 1
Stĺ. 2
OZ Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom
500,00
Nadácia COOP Jednota Bratislava*
5 324,00
Pivovar Steiger Vyhne**
500,00
*Dotácia bola prijatá v roku 2017 a bola zúčtovaná v roku 2018.
**Dotácia bola prijatá v roku 2014, avšak zatiaľ nie je zúčtovaná.

Suma zúčtovaných
finančných prostriedkov
Stĺ. 3
500,00
5 324,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
Stĺ. 3
2 035,00

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Stĺ. 4
2 035,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

116,54

116,54

0,00

Register obyvateľstva
Matrika
Register adries
Školstvo

402,93
2 019,92
24,40
226 603

402,93
2 019,92
24,40
222 449,39

0,00
0,00
0,00
4 153,61

Príspevky - deti v HN
zamestn. občanov
Voľby

403 ,35
9 496,83
526,86

403,35
9 496,83
526,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
500,00

3. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ
Stĺ. 1
Okresný úrad
Banská Bystrica
Okresný úrad
Banská Bystrica
MV SR
MV SR
MV SR
Okresný úrad
Banská Bystrica
UPSVAR B.
Štiavnica
MV SR

Účelové určenie
grantu, transferu
Stĺ. 2
Príspevok na predšk.
Životné prostredie

0,00

Voči štátnemu rozpočtu ostali z projektov na zamestnávanie občanov podľa zákona o službách zamestnanosti
pohľadávky súhrnne vo výške 518,20 € za mzdové náklady za mesiac december 2018.
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Základná škola si nevyčerpala finančné prostriedky pridelené po 1. auguste 2018 a tieto prostriedky boli použité do
31.3.2019 na krytie jej bežných výdavkov s výnimkou miezd.

4. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ
Stĺ. 1
Environmentálny
fond, Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu
Stĺ. 2
Vyhne – splašková
kanalizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
Stĺ. 3
97 281,71

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Stĺ. 4
97 281,71

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
0,00

5. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Prijímateľ
Stĺ. 1
Mesto Žiar nad
Hronom

Účelové určenie grantu,
transferu
Stĺ. 2
Spoločný stavebný úrad–
vyrovnanie 2017

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
Stĺ. 3
1 465,20

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Stĺ. 4
1 465,20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
0,00

Voči spoločnému stavebnému úradu vykazovala obec Vyhne k 31.12.2018 nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018 vo
výške 1 437,60 €.
Návrh záverečného účtu je obec povinná zverejniť spôsobom v obci obvyklým na 15 dní pred jeho prerokovaním na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrh záverečného účtu obce Vyhne za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Vyhne dňa 2.5.2019.
Po zverejnení je návrh záverečného účtu spolu s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra predmetom rokovania
obecného zastupiteľstva. Podľa § 16 ods. 12 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh záverečného účtu má obec povinnosť
prerokovať do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v obecnom zastupiteľstve.
Podľa § 16 ods. 10 a 11 cit. zákona prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Vo Vyhniach dňa 26.4.2019
Vypracoval: Ing. Július Štefanka

Vyššie uvedený záverečný účet obce Vyhne za rok 2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Vyhne
dňa ..................
uznesením č. ..........................................
s výrokom.................................................
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