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Záverečný účet obce Ipeľský Sokolec za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Rozpočet Obce Ipeľský Sokolec bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa
14. decembra 2017 uznesením č. U-2017/IV-3 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmy 1 750 980,00
Eur a výdavky 1 750 980,00 Eur, bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR.
Obec v roku 2018 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 Ipeľský Sokolec pozostáva z rozpočtu obecného úradu a rozpočtovej
organizácie – Základnej školy s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ipeľský Sokolec, ktorá má
samostatnú právnu subjektivitu. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským nemá samostatnú
právnu subjektivitu, rozpočet tejto školy je súčasťou rozpočtu obecného úradu.
Rozpočet bol upravený v priebehu roka 1x.
1. Úprava
 schválená na riadnom zasadnutí OZ, dňa 08. novembra 2018 uznesením č. U-2018/IV-1, úprava sa
týkala rozpočtu obce aj rozpočtu ZŠ s VJM.

Rozpočet k31. 12. 2018
PRÍJMY:

Bežné príjmy
Obecný úrad
Základná škola
Spolu bežné
príjmy
Kapitálové príjmy
Obecný úrad
Základná škola
Spolu kapitálové
príjmy
Finančné operácie
Obecný úrad
Základná škola
Spolu finančné
operácie
Spolu príjmy
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VÝDAVKY:
Schválený
rozpočet po
Schválený
poslednej
rozpočet
zmene
v celých €
v celých €
783 180,00
822 925,00
40 300,00
40 300,00
823 480,00
863 225,00

881000,00
0,00

0,00
0,00

881000,00

0,00

46 500,00
0,00

46 300,00
0,00

46 500,00
1750 980,00

46 300,00
909525,00

Bežné výdavky
Obecný úrad
Základná škola
Spolu bežné
výdavky
Kapitálové výdavky
Obecný úrad
Základná škola
Spolu kapitálové
výdavky
Finančné operácie
Obecný úrad
Základná škola
Spolu finančné
operácie
Spolu výdavky

Schválený
rozpočet po
Schválený
poslednej
rozpočet
zmene
v celých €
v celých €
417 975,00 451 383,00
391 405,00 391 701,00
809 380,00

843 084,00

927 500,00
0,00

45 980,00
0,00

927 500,00

45 980,00

14 100,00
0,00

15 970,00
0,00

14 100,00
1750 980,00

15 970,00
905034,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 (obec)
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej úprave
869 225,00

Skutočnosť k31.12.2018
888913,27

% plnenia
102,26

Z rozpočtovaných celkových príjmov 869 225,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
888 913,27EUR, čo predstavuje 102,26% plnenie. Pri rozbore plnenia príjmov do celkových
príjmov sú zahŕňané príjmy obce aj základnej školy na prenesený výkon štátnej správy.
1. Bežné príjmy - obec
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave
822925,00
842168,47
102,34
Z rozpočtovaných bežných príjmov 822 925,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
842 168,47EUR, čo predstavuje 102,34% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej úprave
352 915,00

Skutočnosť k31.12.2018

% plnenia

356019,41

100,88

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 288 240,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 293 784,54 EUR, čo predstavuje plnenie
na 101,92 %.
Tieto finančné prostriedky dostávame na bežné výdavky obce a na financovanie originálnych
kompetencií školských zariadení a to materskej školy, školských družín a školskej jedálne. Výdavky
na chod originálnych kompetencii školských zariadení predstavujú cca 40 % z uvedených príjmov.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 64 675,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 62 234,87EUR, čo je
96,23% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume
37 349,68 EUR, čo v porovnaní
s prechádzajúcim rokom predstavuje pokles o 7 352,89EUR. Príjmy z dane zo stavieb predstavujú
celkovú čiastku 12 933,71EUR, v tomto prípade vykazujeme vyššie príjmy o 6 037,23Eur oproti roku
2018. Príjmy dane z bytov boli v sume 74,28 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 28 357,52 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 550,00 Eur celkové plnenie predstavuje čiastku 581,95 €. Nedoplatok
dane zo psa ku koncu roka 2018 činí 216,35 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad plnenie k 31. 12. 2018 je vo výške
11 295,25Eur, čo predstavuje 102,68% z plánovaných 11 000,00 Eur. Celková suma nedoplatku je
vo výške 28 357,52 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej úprave
43225,00
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Skutočnosť k31.12.2018
63631,19

% plnenia
147,21

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 23 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 424,61EUR, čo je
101,85% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 474,02 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 22 950,59EUR.
Ostatné poplatky
Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur skutočné plnenie bolo vo výške 1 935,00 Eur čo predstavuje 96,75%.
Do tejto skupiny príjmov patria hlavne príjmy za správne poplatky.
Pokuty, penále a iné sankcie
Plnenie bolo celkom vo výške 20,00 EUR.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb z rozpočtovaných 15 000,00 Eur plnenie k 31. 12. 2018
predstavuje čiastku 16 379,15 Eur, čo je 109,19 %, ďalej príjmy za školy a školské zariadenia
z rozpočtovaných 800,00 Eur plnenie 834,00 Eur, čo činí 104,25%. Okrem toho obec mala príjem za
predaj nadbytočného majetku – pohrebné vozidlo za 100,00 Eur.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 270,00EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 443,04
EUR, čo predstavuje 107,63% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia a z vratiek, hlavne
za preplatok na elektrickej energii za uplynulý rok .
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave
0,00
473,40
473,40%
Pôvodne rozpočtované kapitálové príjmy boli vo výške 881 000,00 EUR. Príjmy boli plánované z
dotácii zo štátneho rozpočtu. Kapitálové príjmy boli za predaj pozemkov z dôvodu osobitného
zreteľa vo výške 473,40 Eur.

a)

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 426 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 422 991,27EUR.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Sú tu zahrunuté príjmy aj
z aktivačnej činnosti ako aj príjmy na prenesený výkon štátnej správy.
Poskytnuté granty sú rozpísané v tabuľke Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

3. Príjmové finančné operácie:
Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v celkovej čiastke 46 300,00 Eur za rok 2018.
Obec mala príjmové operácie celkom vo výške 46 271,40 Eur, na financovanie kapitálových
výdavkov obce.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k31.12.2018
% plnenia
40300,00
32592,21
80,87
Z rozpočtovaných bežných príjmov 40 300,00Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
32 592,21 Eur, čo predstavuje 80,87% plnenie.
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Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k31.12.2018
% plnenia
poslednej úprave
0,00
0,00
0,00
V roku 2018 neboli plánované žiadne kapitálové príjmy v rozpočtovej organizácii obce.
Rozpočet na rok 2018 je vo vyššie uvedených tabuľkách uvedený po úprave.
Celkové príjmy v roku 2018 dosiahli hodnotu 922 398,47€ oproti plánovanému 909 525,00€, čo
predstavuje 101,42%.

3. Rozbor čerpania výdavkov OCU za rok 2018
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
513 333,00
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2018
451383,00

Skutočnosť k31.12.2018
533178,44
Skutočnosť k31.12.2018

103,87
% plnenia

469965,77

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
Transakcie verejného dlhu
Verejný poriadok a bezpečnosť
inde neklasifikované
Ochrana pred povodňami
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostredia
inde neklasifikované
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Nábož. a iné spoločenské služby

% plnenia

104,12

01.1.1
01.1.2
01.3.3
01.6.0

Rozpočet po
posl. úprave
182 395,00
6 005,00
3 243,00
528,00

Skutočnosť

01.7.0
03.6.0

213,00
0,00

04.2.1
04.5.1
05.1.0
05.6.0

0,00
2 700,00
17 520,00
0,00

06.2.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.1.1.1

52 271,00
8 510,00
10 070,00
17 680,00
450,00
2 780,00
900,00

09.1.2.1

123 763,00

125104,88

101,08

09.5.0

19 775,00

19823,23

100,35

182 262,98
6119,02
3243,18
526,86
186,25
0,00

% plnenia
99,93
101,90
100,001
99,78
87,44
/

0,00
/
2591,50
95,98
18639,13
106,39
20782,17 Podnikateľská
činnosť
51745,14
98,99
8385,72
98,54
8249,35
81,92
15831,79
89,55
440,98
97,99
2568,76
92,40
919,30
102,14

Predprimárne vzdelávanie s
bežnou starostlivosťou
Primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (ZŠ slov.)
Vzdelávanie nedefinované podľa
úrovne ( školský klub)
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Rodina a deti
Soc. pomoc obč. v hm. Núdzi

10.4.0
10.7.0

1510,00
1 070,00
451383,00

1487,90
1057,63
469965,77

98,54
98,84
104,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 184 490,00€ bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 196 214,77€, čo je
106,36% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, hlavného kontrolóra,
organizátora aktivačnej činnosti, pracovníkov základnej školy a školskej družiny s vyuč. jazykom
slovenským.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 69 789,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 72 700,98€, čo je
104,17% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 183 930,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 188 898,28€, čo je
102,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12 961,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 965,49€, čo
predstavuje 99,97% čerpanie.
Názov
Stavebný úrad
Členské
Dopravné ZŠ
PN
Dotácia OV Csemadok Levice
Dotácia Športový klub – futbal
Dotácia Stolnotenisový klub
Odchodné

Poskytnutá suma
1828,20
1802,43
1455,80
380,06
300,00
3230,00
1000,00
1 969.00

e) Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 213,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 186,25€, čo predstavuje
87,44% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky predstavujú sumu 45 979,20 Eur.
Boli vynaložené na:
- Kamerový systém
- Asfaltovanie chodníka pre peších
- Odvodňovacie priekopy
- OBZS klimatizácia
- Nákup rodinného domu /Varga /
3) Výdavkové finančné operácie:

Str. 7

12.500,00 €
3.799,20 €
18.000,00 €
7.680,00 €
4.000,00 €

Výdavkové finančné operácie boli vo výške 17 233,47Eur a boli vynaložené na splátku úveru vo
výške 15 863,75Eur a pre OZ Ipeľ-Hont Šahy sme poskytli prekleňovací príspevok na chod MAS vo
výške 1 369,72 Eur.
Správa obce
Rozpočet správy obce bežných výdavkov bol 182 395,- €, v skutočnosti sa čerpalo 182 262,98€. Z
uvedených výdavkov boli hradené aj výdavky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie ako
napr. výkon činnosti na úseku stavebníctva, životného prostredia, evidencie obyvateľstva na ktoré
sme dostali dotáciu zo štátneho rozpočtu.
Na mzdy a odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne starostovi a zamestnancom
obecného úradu boli vynaložené finančné prostriedky v sume 92 911,76 €.
Cestovné bolo čerpané v sume 1 045,74 €. Na elektrickú energiu, palivo pre budovu obecného úradu
a budovu Obvodného zdravotného strediska, ďalej na poštové a telekomunikačné služby boli
vynaložené finančné prostriedky vo výške 16 982,08 €. Materiál bol zakúpený v hodnote 12 904,73
€, dopravné na služobné autá boli vo výške 7 382,46 €.
Služby na úseku správy obce boli vo výške 45 550,05 €. Sú tu zahrnuté výdavky na školenia,
reklamu, za spracovanie projektov, vývoz fekálií, príspevky na stravovanie pre zamestnancom,
povinné prídely do SF a rôzne iné služby, ako aj úroky z omeškania, ktoré sme zaplatili pre Ladislava
Petržela vo výške 20 697,31 €, za oneskorené platby za nákup kasární.
Finančná a rozpočtová oblasť
Sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a odvody poistného do ZP, SP pre kontrolórku, vykonanie auditu
za účtovnú uzávierku za rok 2017. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 6 119,02 Eur.
Iné všeobecné služby - Matričná činnosť
Na matričnú činnosť sme dostali dotáciu vo výške 3 243,18 €, ktorú sme vyčerpali na mzdy
a odvody pre matrikárku, ktorá matričnú činnosť vykonáva na čiastkový úväzok a na ostatné náklady
súvisiace s touto činnosťou / telekomunikačné poplatky, rôzny kancelársky materiál, toner, a pod./.
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
Na tomto úseku boli účtované výdavky vo výške 526,86 Eur. Boli to výdavky spojené
s komunálnymi voľbami a tieto boli refundované zo štátneho rozpočtu.
Cestná doprava
Na úseku cestnej dopravy sme mali výdavky vo výške 2 951,37 € a to na opravu, údržbu ciest,
komunikácií a mostov.
Nakladanie s odpadmi
Na úseku nakladania s odpadmi boli výdavky vo výške 18 639,13 € . Boli to výdavky na vývoz
tuhého komunálneho a separovaného odpadu a za nákup kuka nádôb.
Rozvoj obce
Na úseku rozvoja obce boli výdavky vo výške 51 745,14 €. Patria sem výdavky spojené s aktivačnou
činnosťou, ďalej kosenie verejného priestranstva a práce s traktorom a honkou pri údržbe verejného
priestranstva. Z týchto výdavkov nám úrad práce, soc. vecí a rodiny preplatil finančné prostriedky vo
výške 18 242,76 € za zamestnávanie 4 zamestnancov, ktorí vykonávali kosenie v obci.
Verejné osvetlenie
Výdavky za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení sme zaplatili 7 130,66 € a na opravu
1.255,06 €.
Športová činnosť
Celkové výdavky na športovú činnosť predstavovali 8 249,35 €. Z toho na elektrickú energiu
športových šatní a ihriska 1 663,35 €. Príspevok pre futbalový zväz bol poskytnutý vo výške 3 230,€ a pre stolnotenisový klub 1 000,- €. Ostatné výdavky predstavovali nákup materiálu, všeobecné
služby a opravné práce.
Kultúrna činnosť
Výdavky na úseku kultúrnej činnosti boli v roku 2018 vo výške 15 831,79 €. Z toho 2 159,56 € boli
výdavky na elektrickú energiu pre kultúrny dom a dom ľudových tradícií. V roku 2018 bola predná
časť kultúrneho domu premaľovaná a boli vymenené aj vchodové dvere. Ďalej boli kúpené taniere
a obrusy do požičovne riadu.
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Za uskutočnené kultúrne akcie boli výdavky nasledovné:
Deň detí – výdavky na túto akciu boli vo výške 1 415,53 €. Z toho 963,52 € bolo hradené z dotácie,
ktoré poskytol VUC Nitra.
Umelecký tábor – výdavky boli vo výške 1 835,42. Z toho 1 000,- € boli hradené z dotácie, ktoré boli
poskytnuté z Úradu vlády SR.
Oberačkové slávnosti - - výdavky boli vo výške 1 212,60 €, hradené z vlastných zdrojov.
Predvianočné oslavy – výdavky boli vo výške 972,83 €, hradené z vlastných zdrojov.
Vysielacie služby
Na tomto úseku výdavky predstavovali 440,98 € a to za autorskú odmenu za licenciu, poplatok za
zvukové záznamy v miestnom rozhlase a koncesionársky poplatok za TV a rádio.
Náboženské a iné služby
Na úseku náboženských a iných služieb sme mali výdavky vo výške 3 938,48 €. Z toho na elektrickú
energiu domu smútku boli výdavky vo výške 448,96 €. Poskytli sme prekleňovaciu výpomoc pre OZ
Ipeľ – Hont Šahy vo výške 1 369,72 €, ktorá bude v nasledujúcich rokoch vrátené. Členské vo výške
1 802,43 boli zaplatené pre rôzne združenia, v ktorých je naša obec členom / Istergranum, ZMOS,
RVC, OZ Ipeľ – Hont, Združenie obcí Hontiansko-Poipeľského regiónu a pod.
Základná škola s vyuč. jazykom slovenským
Výdavky základnej školy sú dotované zo štátneho rozpočtu a to na bežné výdavky základnej školy
slovenskej, na dopravu žiakov a vzdelávacie poukazy. Výška výdavkov na tomto úseku bola
124.820,62 €. V tom sú zahrnuté aj výdavky na asistentku učiteľky pre ZŠ slov., na ktorú sme dostali
dotáciu vo výške 3.944,- €. Na asistentku sme mali spoluúčasť vo výške 63,72 €, ktoré boli hradené
z vlastných prostriedkov obce.
Školský klub pri ZŠ s vyuč. jazykom slovenským
Výdavky na školský klub pri ZŠ slov. boli vo výške 19.823,23 €. Predstavujú to výdavky na mzdy,
odvody pre vychovávateľky školského klubu a príspevky na stravovanie a do SF. Tieto výdavky boli
hradené z vlastných zdrojov a to z výnosu dane z príjmov, ktorý sme prijali od daňového úradu.
Základná škola s vyuč. jazykom maďarským
Pre túto školu, okrem poskytnutých finančných prostriedkov na originálne kompetencie sme
z vlastných prostriedkov preplatili hračky vo výške 195,55 € a zakúpili sme tombolu na rodičovský
ples.
Materská škola
Aj pre materskú školu obec poskytla finančné prostriedky na originálne kompetencie. Okrem týchto
výdavkov sme pre materskú školu v roku 2018 preplatili klimatizáciu vo výške 719,40 € a zájazd vo
výške 180,- €. Prispeli sme im aj k mikuláškovským balíčkom vo výške 19,90 €.
Sociálna pomoc
Na tomto úseku sme mali výdavky z vlastných prostriedkov na mikulášovské balíčky pre deti vo
výške 608,50 €, na zabezpečenie pohrebu neb. Július Horvátha vo výške 373,63 € a 20,- € na
lekárske posudky pre dôchodcov , ktorí sú umiestnení v domove dôchodcov a v dennom stacionári
v Ipeľskom Sokolci. Z dotácií zo štátneho rozpočtu boli financované školské potreby pre detí
v hmotnej núdzi v ZŠ slov. v sume 664,- € a nákupy potravín a iných nutných výdavkov z prijatých
detských prídavkov, ktoré boli odňaté od rodičov, z dôvodu veľkej absencie školskej dochádzky ich
detí vo výške 879,40 €.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
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Rozpočet po
Rozpočet po
zmenách 2018 zmenách 2018
v celých €
v celých €
obec
ZŠ sVJM
869 225,00
40 300,00
822925,00

40 300,00

Skutočnosť
k31.12.2018
v celých €
obec
888912,00

Skutočnosť
k31.12.2018
v celých €
ZŠ s VJM
33485,00

Spolu
skutočnosť
obec +
ZŠ s VJM
922 397,00

842168,00

32592,00

874760,00

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

0,00
46 300,00

0,00
0,00

473,00
46 271,00

0,00
893,00

473,00
47 164,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

513 333,00

391 701,00

533178,00

385320,00

918498,00

451 383,00

391 701,00

469966,00
45979,00

385320,00
0,00

855286,00
45979,00

45 980,00
15 970,00

0,00
0,00

17 233,00

0,00

17233,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje v súlade s § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.; schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a
výdavkami rozpočtu, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a
kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.
BP
874 760,00
BV
KP
473,00
KV
SPOLU
875 233,00
SPOLU
875 233,00 - 901 265,00 = - 26 032,00 EUR
Výsledok hospodárenia:

855 286,00
45 979,00
901 265,00

SCHODOK

Vylúčené z výsledku hospodárenia nevyčerpané dotácie na dopravné pred žiakov ZŠ Ipeľský Sokolec
vo výške 850,58 € a nevyčerpaná dotácia na učebnice pre ZŠ vo výške 37,- € - spolu 887,58 €.
Konečný schodok rozpočtu v sume 26 919,58 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 bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v€
ZS k 1.1.2018
10 815,94
Prírastky - z prebytku hospodárenia
0,00
- ostatné prírastky
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
/ spoluúčasť kamerový systém/
100,00
/ chodník, jarky/
3 799,20
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky /bank.poplatky/
KZ k 31.12.2018
6916,74
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond – obec, ZŠ slovenská, Pod. čin.
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
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Suma v €
831,83
2417,44
1 538,80

- ostatné úbytky ( príspevok na

645,00

dovolenku, vianočné nákupné poukazy)
KZ k 31.12.2018
1065,47
Prírastky a úbytky do sociálneho fondu tvoria finančné prostriedky za obecný úrad, ako aj za školu
bez právnej subjektivity t. j. ZŠ a ŠKD s vyučovacím jazykom slovenským. Základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským má vytvorený sociálny fond zvlášť.
Fond rozvoja obce
Obec má vytvorený v zmysle §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - fond rozvoja obce.
Fond rozvoja obce za rok 2018
Stav k 1.1.2018
Prírastky - 90 % z VH 2017
Čerpanie kap. výdavky:
Odvodňovacie priekopy
Rodinný dom Varga Július
Klimatizácia OBZS
Kamerový systém - spoluúčasť
Bankové poplatky
Zostatok 31. 12. 2018

32 192,53
0
-18 000,00
-4.000,00
-7680,00
-2400,00
-71,83
40,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých € (obec + ZŠ s MŠ s VjM)
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
z toho:
Odberatelia
Pohľadávky z nedaňových príjmov
obcí
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
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ZS k 1.1.2018
2168285,57
1667033,20

KZ k 31.12.2018
2662721,59
2222076,58

969,00
1511365,61
154698,59
497301,06

737,00
2066640,99
154698,59
437988,89

7741,21
309244,61
550,00
35245,62

11677,62
287719,97
550,00
40679,85

6 062,30
15700,69

10139,19
11653,21

13207,40
0,00
275,23
143041,29
0,00

18488,25
0,00
399,20
95188,80
1369,72

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

1477,93

802,93

3951,31

2656,12

ZS k 1.1.2018
2168285,57
934207,70

KZ k 31.12.2018
2662721,59
1529342,30

0,00
0,00
955270,34

0,00
0,00
934293,26

-21062,64
410683,00

595049,04
367881,16

10433,48
320135,39

9452,79
288608,28

3464,81
60758,79
15890,53
823394,87

6408,23
63411,86
0,00
765498,13

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje záväzky vo výške 32 582,90 Eur v nasledovnej skladbe:
 voči dodávateľom
500,00 EUR
 voči zamestnancom
1 645,73 EUR
 voči poisťovniam (SP,ZP)
6 754,89 EUR
 daňovému úradu – ostatné priame dane
1 433,52 EUR
 daň z príjmu
2,64 EUR
 ostatné dlh. záväzky (SF)
2 930,07 EUR
 iné záväzky
8 975,68 EUR
 rezervy
9 452,79 EUR
 ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC
887,58 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Ipeľský Sokolec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9.__Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Ipeľský Sokolec, schválené uznesením OZ č. 55/2007 zo dňa 16. 08. 2007.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

-2-

-3-

-4-

Športový klub - futbal
3230,00
3230,00
0,00
Stolno-tenisový klub
1 000,00
1 000,00
0,00
OZ Ipeľ– Hont spolufinancovanie MAS
387,78
387,78
0,00
OV CSEMADOK Levice /Spiev.údolie Ipľa/
300,00
300,00
0,00
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so všeobecne záväzným
nariadením z rozpočtu obce Ipeľský Sokolec.

10. Podnikateľská činnosť - výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti obce

-

Obec v Ipeľskom Sokolci okrem svojej hlavnej činnosti
v roku 2018 vykonávala
podnikateľskú činnosť a to v nasledovných činnostiach :
vývoz fekálií
práce s traktorom
práce s honkou
Celkový výsledok hospodárenia za podnikateľskú činnosť bol zisk 9,27 €.
Rozpis nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti za rok 2018
náklady
PHL
ost.mat.
energie
opravy a udržba
služby
mzdové náklady
zák.soc.poist.
ostatné soc.poist.
zák.soc.nákl.
daň z mot.voz.
tvorba rezerv
tvorba opr.pol.
ost.fin.náklady
Spolu náklady
Výnosy
tržby za služby
Zučtovanie rezerv
Spolu výnosy
výsledok hosp.

Pohrebný Bus
501
501
502
511
518
521
524
525
527
531
552
557
568

602

Fekál
1839,49
727,1

traktor
1511,3
1762,33

honka
624,26
143,69

ostatná
232,8

85,4

39,93
39,93

371,66
5056,93
0
5428,59

Pohrebný Bus
5208,11

394,68
137,94
17,16
35,16

197,34
68,97
8,58
17,59

344,07
9403,73

145,81
4089,78

125,84
1060,43 358,64

5208,11

Fekál
traktor
11646
2670
190,8
395,46
12232,26 2670

-220,48

2828,53

652

-39,93

69
3354,78
1172,49
145,86
298,94
1452

spolu
3975,05
2865,92
85,4
69
3946,8
1379,4
171,6
351,69
1452
371,66
5056,93
655,65
20381,1

honka
280

ostatná

280

0

spolu
19804,11
190,8
395,46
20390,37

-358,64

9,27

-1419,78 -780,43

11. Rozpis príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ s výchovno-vyučovacím jazykom
maďarským
Príjmy
Rozpočet –
skutočnosť
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ZŠ
1200,00

MŠ
1140,00

ŠKD

ŠJ

1560,00 36400,00

Spolu
40300,00

Bežné príjmy
Dotácie
Vlastné príjmy
Spolu bežné
príjmy

Výdavky
Rozpočet –
skutočnosť
Bežné výdavky
Mzdy
Odvody z miezd
Cestovné
Materiál
Energie,
komunikácie
Údržba a oprava
Služby
Bežné transfery
Spolu bežné
výdavky

263174,92 36789,80
583,03
647,82

19274,48 28595,00 6 922,50
1306,42 30054,94

354756,70
32592,21

263757,95 36839,82

20580,90 58649,94 6922,50

387 348,91

ZŠ

MŠ

ŠKD

Sociálna
pomoc

ŠJ

265920,00 39720,00

16685,00 62446,00

164755,02 28890,23
57362,50 10394,01
472,68
0,00
8504,47 1 137,66

11388,76 24774,68
4191,87 8677,28
0,00
0,00
0,00 19889,73

9403,00
5042,08
12831,36
5386,11

0,00
354,34
752,93
1 027,54

263757,22 42 556,71

0,00
0,00
598,37
368,11

6930,00

391701,00

6922,50

229808,69
80625,66
472,68
36454,36

0,00
316,73
1740,84
136,90

16547,11 55536,16

Spolu

9403,00
5713,15
15923,50
6918,66
6922,50

385319,70

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
Rozdiel – vrátenie
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ VJM Ip.Sokolec

použitých finančných
prostriedkov

82385,00

82385,00

0

240,00

240,00

0

/originálne kompetencie/

ZŠ s MŠ VJM Ip.Sokolec
/Spoluúčasť-Projekt:
Vzdelávanie žiakov zo SZP/

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková organizácia
Rozdiel
finančných
prostriedkov
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použitých finančných
prostriedkov

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková organizácia

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Právnická
finančných
použitých
finančných
Osoba

Rozdiel

0

prostriedkov

c)

prostriedkov

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
účel dotácie
Zostatok Prijatá dot.
Čerpané
Zost.
1.1.
31.12.
Okresný úrad odbor ZŠ prenesené
368663,00
368663,00
0
školstva Nitra
kompetencie
Okresný úrad odbor ZŠ pre deti MŠ
1492,00
1492,00
0
školstva Nitra
Okresný úrad odbor ZŠ škola v prírode
1400,00
1400,0
0
školstva Nitra
Okresný úrad odbor ZŠ vzdelávacie
3417,00
3417,00
0
školstva Nitra
poukazy
Okresný úrad odbor ZŠ učebnice
57,00
20,00
37,00
školstva Nitra
Okresný úrad odbor ZŠ dopravné
890,78
5931,00
5971,20
850,58
školstva Nitra
Úrad práce,soc.vecí ZŠ školské potreby
1162,00
1162,00
a rodiny Levice
Úrad práce,soc.vecí ZŠ dotácia strava
6424,50
6424,50
0
a rodiny Levice
Okresný úrad odbor ZŠ soc.
4200,00
4200,00
0
školstva Nitra
znevyh.prostredie
Ministerstvo vnútra Matrika
3 243,18
3243,18
0
SR Bratislava
Ministerstvo vnútra Register adries
27,60
27,60
0
SR Bratislava
Ministerstvo vnútra regob
275,55
275,55
0
SR Bratislava
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Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR
Úrad práce,soc.vecí
a rodiny Levice
Ministerstvo práce,
soc.vecí SR
Bratislava
Úrad vlády SR,
Bratislava
Ministerstvo vnútra
SR Bratislava
Ministerstvo vnútra
SR Bratislava
Úrad práce,soc.vecí
a rodiny Levice
Spolu

stavebníctvo

926,85

926,85

0

pozemné komunikácie

36,07

36,07

0

úsek starostlivosti
o živ.prostr.

79,66

79,66

0

detské prídavky

879,40

879,40

0

Asistent učiteľa

3944,00

3944,00

0

Umelecký tábor pre
deti
Voľby komunálne

1000,00

1000,00

526,86

526,86

99,32

99,32

18242,76

18242,76

422027,75

422030,95

za sklad PIO
na verejno-prospešné
práce
890,78

887,58

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
Obec
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

0
f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

VÚC
Deň detí v obci Ipeľský
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Suma prijatých
finančných
prostriedkov

963,52

963,52

0,00

Sokolec

13. Hodnotenie plnenia programov obce
V zmysle §4 - Postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ods. 5
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programu obce uznesením
č. U-2017/IV-3 zo dňa 14. 12. 2017.
V Ipeľskom Sokolci, 20. 05. 2019

Sidónia Dianová
účtovníčka obce

Mgr. Arnold Ozsvald
starosta obce

14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Ipeľskom Sokolci
I. prerokovalo
A/ Záverečný účet obce Ipeľský Sokolec za rok 2018
II. berie na vedomie
Rozpočtové hospodárenie obce Ipeľský Sokolec v roku 2018
III. konštatuje, že
v roku 2018 výsledok hospodárenia bola strata 26 919,58 eur
IV. schvaľuje
A/ Záverečný účet obce Ipeľský Sokolec za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
V Ipeľskom Sokolci, dňa 20. 05. 2019
Mgr. Arnold Ozsvald
Starosta obce
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