Záverečný účet
Obce ČABINY
za rok 2018

Určené: Obecnému zastupiteľstvu v Čabinách
Predkladá: Milan Moroz – starosta
Vypracovala: Ing. Zuzana Juhasová
Čabiny dňa 28.5.2019
Návrh záverečného účtu zverejnený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce dňa 28.5.2019
Záverečný účet schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ................,
uznesením č. ..................

V Čabinách, máj 2019

Záverečný účet Obce Čabiny za rok 2018
1 Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
Rozpočet obce v eurách
Druh
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu
Finančné operácie

Skutočné príjmy
180 535,29
923 102,97

Skutočné výdaje
171 530,79
313 544,42

304 701,26

911 862,97

Rozdiel
+9 004,50
+609 558,55
+618 563,05
-607 161,71

Z výsledku hospodárenia sa vylučuje:
- Nevyčerpaná dotácia z úradu vlády SR
3 100,20 eur,
- Nevyčerpaná dotácia z rezervy predsedu vlády SR 7 525,76 eur,
- Sponzorský dar
500,00 eur,
Spolu
11 125,96 eur
Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými
výdavkami je 618 563,05 eur, po vylúčení nevyčerpaných dotácií vo výške 11 125,96 eur je
upravený prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa §10, ods. 3 písm. a, b Zák. č.
583/2004 Z.z. 607 437,09 eur.
Z prebytku boli uhradené splátky istiny úverov vo výške 607 161,71 eur (z celkových
splátok 911 862,97 eur je 304 701,26 eur splátka úveru prijatého v roku 2018).
Celkový výsledok po zohľadnení rozdielu finančných operácií je 275,38 eur, ktorý je zhodný
so stavom na účte.

2 Bilancia aktív a pasív
Na strane aktív sa zvýšila hodnota dlhodobého hmotného aj bežného majetku –
u DHM je to realizácia nových stavieb, u obežného majetku sa jedná o nevyčerpané
prostriedky z dotácií.
Na strane pasív je výrazné zníženie stavu úverov, ktoré boli splatené z poskytnutých
NFP.

3 Prehľad o stave a vývoji dlhu
Celková suma dlhu obce po vylúčení návratných zdrojov financovania v zmysle §17, ods.
8 Zák. č. 583/2004 Z.z. je 61 626,67 eur a činí 34,12% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a oproti roku 2017 sa znížil o 1,82 percentuálneho bodu.

4 Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie
5 Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7, ods. 4 a §8 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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Obec neposkytla v roku 2018 dotácie zo svojho rozpočtu podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

6 Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, obchodná spoločnosť
založená obcou (Poloma s. r. o. v likvidácii) je tohto času v likvidácii.
7

Obec netvorí programový rozpočet

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

V Čabinách, máj 2019
Vypracovala: Ing. Zuzana Juhasová
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