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Záverečný účet obce za rok 2019 
 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2018, uznesením 

č. 10/2/2018. 

Rozpočet bol zmenený 3 krát: 

- prvá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 42/2019/05-06, 

- druhá zmena schválená dňa 27.08.2019 uznesením č. 51/2019/06-06,  
- tretia zmena schválená dňa 29.10.2019 uznesením č. 58/2019/07-04. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 

 

  Schválený rozpočet Schválený rozpočet  

   po poslednej zmene  

Príjmy celkom  299 807 541 487  

z toho :     

Bežné príjmy 259 237 281 482  

Kapitálové príjmy 30 000 199 435  

Finančné príjmy 10 570 60 570  

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0  

Výdavky celkom  295 841 508 413  

z toho :     

Bežné výdavky 259 173 280 695  

Kapitálové výdavky 32 000 173 050  

Finančné výdavky 4 668 54 668  

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0  

Rozpočtové hospodárenie obce  3 966 33 074   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; 

príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. 
 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej 

správy a príjmami zo zahraničných bežných grantov, kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, 

ktoré obec získala cez projekty MF SR. 
 

Obec hospodárila v oblasti príjmov nasledovne: 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

541 487 523 412 96,66% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 541 487,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

523 412,00 EUR, čo predstavuje 96,66 % - né plnenie. 
 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

281 482 265 416 94,29% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 281 482,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

265 416,00 EUR, čo predstavuje 94,29 % - né plnenie. 
 

a) daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

142 215 144 008 101,26% 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 112 795,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 
31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 114 748,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,73 %. 
 

Daň z nehnuteľností  
Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 961,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,79 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 942,00 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 5 019,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 961,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 

31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume 25,76 EUR, z toho 

daň z pozemkov 13,31 EUR a daň zo stavieb 12,45 EUR. 
 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 511,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98,27 % . K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky na dani za psa vo výške 

3,50 EUR. 
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Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 1 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 394,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,13 %. 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje:  
obec v roku 2019 neevidovala daň za nevýherné hracie prístroje. 
 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Poplatok za odstránenie komunálneho odpadu bol rozpočtovaný vo výške 8 450,00 EUR, z 

ktorej bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 395,00 EUR, čo predstavuje plnenie na  
99,35 % . K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky na dani za odstránenie komunálneho odpadu vo 

výške 33,47 EUR. 
 

Poplatok za rozvoj: 0 € 

 

b) nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia 

2019 po poslednej zmene     

24 665  23 244  94,24% 

Zahŕňajú  príjmy  z podnikania a vlastníctva  majetku  a príjmy z administratívnych  a iných 

príjmov poplatkov; ich plnenie bolo v roku 2019 nasledovné: 
 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /212/  
Z rozpočtovaných 6 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 073,00 EUR, čo je 

60,34 % - né plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

320,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 753,00 EUR. 
 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 15 910,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 171,00 EUR, čo 

je 120,50 % - né plnenie. Ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy 

vyberané obcou v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem právne poplatky vyberané za 

overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, 

správne poplatky matriky. 
 

Úroky z tuzemských úverov: 
 
Z rozpočtovaných 2 005,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR. 
 

c)  iné nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

2 550 2 200 86,27 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 550,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 

200,00 EUR, čo predstavuje 86,27 % - né plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli zaradené rozpočtované príjmy z preplatku ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia, z dobropisov v hodnote 1 512,00 EUR, z vratiek v hodnote 634,00 EUR a 

príjem z odvodov z hazardných hier v hodnote 54,00 EUR. 
 

d) prijaté granty a transfery  
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Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

112 052 95 964 85,64 % 
   

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 112 052,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 95 964,00 

EUR, čo predstavuje 85,64 % - né plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel  

Dotácie spolu: 95 964,18   

MV SR Bratislava 2 237,92 Dotácia na matričnú činnosť 
Úrad práce soc.vecí a rodiny Dunajská 10 679,14 ÚoZ - § 50j, §54, §56,§52a, §52 

Streda – z ESF    

Úrad práce soc.vecí a rodiny Dunajská 10 756,28 ÚoZ - § 50j, §54, §56,§52a, §52 

Streda – zo ŠR    

Min. dopravy, výstavby a RR SR 574,98 Stavebné konanie  

MV SR Bratislava 170,94 Hlásenie pobytu  

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor 71,74 Odmena skladníka CO  

CO      

MV SR Bratislava 1 555,22 Voľby  

MPSVR –IA ZASI 27 325,80 Podpora OS  

Krajský úrad pre  cestnú  dopravu 22,38 Pozemné komunikácie  

a pozemné komunikácie Trnava    

MV SR Bratislava 35,60 Register adries  

Dobrovoľná požiarna  ochrana  SR 1 400,00 Na   zabezpečenie materiálno 

Bratislava   technického vybavenia DHZO 

TTSK Trnava  800,00 Podpora kult. a šport. aktivít 
MPSVR Bratislava 26 784,18 Poskytovanie   sociálnej  služby 

    v dennom stacionári  

Grant - EKOPOLIS 2 700,00 Podpora kult. aktivít  

Nadácia SPP  3 000,00 Podpora kult. aktivít  

Fond kultúry SR 1 500,00 Podpora kult.aktivít  

Grant – Obnova dediny 5 000,00   

TTSK Trnava  550,00 Dotácia - senior  

TTSK Trnava  800,00 Dotácia - šport  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2019 po poslednej zmene   

199 435 133 105 66,74 % 
   

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 199 435,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v 

sume 133 105,00 EUR, čo predstavuje 66,74% - né plnenie. 
 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 25 185,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 105,00 EUR, čo 

predstavuje 71,89 % - né plnenie. 
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Granty a transfery  
Z rozpočtovaných 174 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 115 000 EUR, čo 

predstavuje 66 % - né plnenie. 
 

Prijaté granty a transfery  

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR    Účel 

MF SR Bratislava  100 000  Rekonštr. budovy Denný stacionár 
MF SR Bratislava  15 000  Vybudovanie a zariadenie kuchyne 

    v kultúrnom dome 

3. Príjmové finančné operácie:       
    

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia 

2019 po poslednej zmene       

60 570 124 893    206,20% 

Z rozpočtovaných  príjmových finančných  operácií 60.570,00  EUR bol  skutočný  príjem 

k 31.12.2019 v sume 124.893,00 EUR, čo predstavuje 206,20 % - né plnenie. 
 

- V roku 2019 bol prijatý kontokorentný úver v sume 10.573,41 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č. 68/2019/08-07.  
- V roku 2019 bol prijatý preklenovací úver v sume 12.540,00 EUR, schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 10.12.2019, uznesením č. 69/2019/08-07. 

- V roku bol čerpaný dlhodobý úver z minulých rokov v sume 71.779,43 EUR. 
 

Z roku 2018 boli prevedené:  
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR v sume 30 000,00 EUR v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z.z. na výstavbu požiarnej zbrojnice. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nie sú 
 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

2019 po poslednej zmene   

508 413 499 863 98,32% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 508 413,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v 

sume 499 863,00 EUR, čo predstavuje 98,32 % - né čerpanie. 
 

Obec Sap čerpala výdavky nasledovne: 

 

1. Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
rok 2019 po poslednej   

zmene   

280 695 272 975 97,25 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 280 695,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v 

sume 272 975,00 EUR, čo predstavuje 97,25 % - né čerpanie. 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 
 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Z rozpočtovaných výdavkov 124 685,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 111 

300,86 EUR, čo predstavuje 89,27 % - né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov denného 

stacionára. 
 

Poistné a príspevok do poisťovní  
Z rozpočtovaných výdavkov 42 035,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 45 

227,49 EUR, čo je 107,59 % - né čerpanie. 
 

Tovary a služby  
Z rozpočtovaných výdavkov 96 103,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 100 

154,90 EUR, čo je 104,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 
 

Bežné transfery  
Z rozpočtovaných výdavkov 16 540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 

512,46 EUR, čo predstavuje 93,79 % - né čerpanie. 
 

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

výpomocami  
Z rozpočtovaných výdavkov 1 332,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 779,68 

EUR, čo predstavuje 58,53 % - né čerpanie. 
 

2. Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

2019 po poslednej zmene   

173 050 150 440 86,93 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 173 050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 150 440,00 EUR, čo predstavuje 86,93 % čerpanie. 
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu tvorí prílohou Záverečného 

účtu. 
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia a modernizácia „denný stacionár“ - Z rozpočtovaných 105 288,89 EUR 

bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 105 288,89 EUR, čo predstavuje 100 % - né 

čerpanie.  
b) Výstavba požiarnej zbrojnice  
Z rozpočtovaných 30 0000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 31.735,99 

EUR, čo predstavuje 100 % - né čerpanie.  
c) Stavebné pozemky, geodetické práce, projekty – vytvorenie obytnej zóny v obci Z 

rozpočtovaných 3 020,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10 573,41 

EUR, čo predstavuje 350,10 % - né čerpanie 

 

d) Vybudovanie detského ihriska  
Z rozpočtovaných 2 127,90 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 127,90 EUR.  
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e) Vrátenie finančných prostriedkov  
Z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na Rekonštrukciu OcÚ obec v roku 2019 

vrátila finančnú čiastku 713,41 EUR. 
 

3. Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na rok  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania 

2019 po poslednej zmene      

54 668  76 447  139,84  

Z rozpočtovaných  výdavkových finančných  operácií  54 668,00 EUR  na splácanie  istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 76 447,00 EUR, čo 

predstavuje 139,84 %.     
 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nie sú 
 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
      

 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   
     

      

Bežné príjmy spolu  265.416.-   

z toho : bežné príjmy obce  265 416.-   
     

bežné príjmy RO  0,00   
     

Bežné výdavky spolu  272 975,39   

z toho : bežné výdavky obce  272 975,39   
     

bežné výdavky RO  0,00   
      

Bežný rozpočet  - 7.559,39   

Kapitálové príjmy spolu  133 105,00   

z toho : kapitálové príjmy obce  133 105,00   
      

kapitálové príjmy RO  0,00   
     

Kapitálové výdavky spolu  150 439,60   

z toho : kapitálové výdavky obce  150 439,60   
     

kapitálové výdavky RO  0,00   
     

Kapitálový rozpočet - 17 334,60   

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 24 893,99   

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  15.237,27   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 40.131,26   

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  124 892,84   
     

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  76 447,43   
     

Rozdiel finančných operácií  48 445,41   

PRÍJMY SPOLU   523 413,84   

VÝDAVKY SPOLU  499 862,42   

Hospodárenie obce  23 551,42   

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku - 15 237,27   

Upravené hospodárenie obce  8.314,15   
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Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov vylúčil finančné operácie z prebytku a schodku obce. Výsledok rozpočtového hospo-

dárenia obce ovplyvňujú len príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu. Obec Sap 

hospodárila v roku 2019 so schodkovým bežným rozpočtom v sume - 7.559,39 € a schodkovým 

kapitálovým rozpočtom v sume – 17.334,60 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo 

výš-ke – 24.893,99 € po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR a 

nevyčerpaných finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v sume 15.237,27 € je zistený v 

súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z..  
Rozpočtový výsledok hospodárenia v roku 2019 predstavuje schodok vo výške - 40.131,26 €. Podľa 

§ 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa 

vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financova-nia a 

ich splácanie. Výsledok finančných operácií v roku 2019 je prebytok vo výške 48.445,41 €. 

Upravené hospodárenie obce Sap za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných finančných prostried-kov 

zo ŠR účelovo určených na vybudovanie a zariadenie kuchyne v kultúrnom dome v sume  
15.000.- € a nevyčerpaných finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v sume 237,27 €, ktoré 

je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok vo výške 8.314,15 €. Navrhuje sa obecnému 

zastupiteľstvu 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia obce vo výške 832.- € použiť na 

tvorbu rezervného fondu obce. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond  
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 0 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok 0 
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 0 

z podnikateľskej činnosti po zdanení  

- z finančných operácií 0 

Úbytky  - použitie rezervného fondu : 0 
  

- krytie schodku rozpočtu 0 

- ostatné úbytky 0 

KZ k 31.12.2019 0 

 

Peňažný fond  
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

Fond peňažný  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  0 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok 0 

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 0 

- z finančných operácií 0 
Úbytky  - použitie peňažného fondu :  

Uznesenie č. zo dňa ........ obstaranie .......... 0 

- krytie schodku rozpočtu 0 

- ostatné úbytky 0 

KZ k 31.12.2019 0 
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Sociálny fond  
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Povinný prídel do 

sociálneho fondu obec tvorí podľa § 3 odsek 1 písm. a/ zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde vo výške 1% hrubých miezd bez náhrad. Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom 

bankovom účte. 
 

Sociálny fond  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  331,62 

Prírastky - povinný prídel - 1 % 1 113,21 

- povinný prídel - %  

- ostatné prírastky   

Úbytky  - závodné stravovanie 1 207,56 

- regeneráciu PS, dopravu  

- dopravné   

- ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019  237,27 
 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv – na obci sa netvorí 

 

Fond rozvoja bývania - na obci sa netvorí 
 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 

AKTÍVA 
 

Názov ZS k 1.1.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 708 890 802 551 

Neobežný majetok spolu 668 516 768 844 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 245 811 

Dlhodobý hmotný majetok 564 149 664 911 

Dlhodobý finančný majetok 103 122 103 122 

Obežný majetok spolu 40 008 33 707 

z toho :   

Zásoby 272 266 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 2 194 4 254 

Finančné účty 37 542 29 187 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie 366 0 

PASÍVA   
   

Názov ZS k 1.1.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 708 890 802 551 

Vlastné imanie 202 936 180 823 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   

  11 



Nevysporiadaný výsledok hospodárenie 204 239 202 936 

minulých rokov   

Výsledok hospodárenia -1 303 -22 112 

Záväzky 106 807 126 634 

z toho :   

Rezervy 1 500 3 050 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 30 000 25 668 

Dlhodobé záväzky 332 237 

Krátkodobé záväzky 15 549 19 806 

Bankové úvery a výpomoci 59 426 77 872 

Časové rozlíšenie 399 147 495 094 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 

31.12.2019 Stav záväzkov k 31.12.2019 

Druh záväzku Záväzky celkom z toho v lehote  z toho po lehote  

 k 31.12.2019 v EUR splatnosti  splatnosti  

Druh záväzkov voči:      

- dodávateľom 0 0 0  

- zamestnancom 12 045,48 12 042,48 0  

- poisťovniam 5 019,57 5 019,57 0  

- daňovému úradu 1 136,85 1 136,85 0  

- štátnemu rozpočtu 25 668,00 25 668,00 0  

- bankám 77 872,35 77 872,35 0  

- štátnym fondom   0  

- ostatné záväzky 4 891,77 4 891,77 0  

Záväzky spolu k 31.12.2019 126 634,02 126 634,02 0  

 

Stav úverov k 31.12.2019  
  Výška Ročná splátka Ročná splátka Zostatok Rok 

Veriteľ Účel poskytnutého istiny úrokov úveru (istiny) splatnosti 

  úveru za rok 2019 za rok 2019 k 31.12.2019  
OTP BANKA Rozvojové 70 000,00 4 668,00 779,68 65 332,00 15 

 projekty      
OTP BANKA Opatrovateľská 34 200,00   12 540,00  

 sl.      

 

Obec Sap v roku 2018 prijala dlhodobý bankový úver v sume 70 000 € (na 15 rokov) na 

rozvojové projekty obce Sap s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 1,28 % p.a. na 

základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce SAP, č. 239/30/2018, zo dňa 05.04.2018. 

Charakter bankového úveru je investičný a poskytovateľ bankového úveru je OTP BANKA 

SLOVENSKO, a.s. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2033. Obec Sap v roku 2019 

prijala krátkodobý úver v sume 34.200 EUR na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva SAP,  
č. 69/2019/08-07, zo dňa 10.12.2019. Zostatok istiny ku dňu 31.12.2019 predstavuje 12 540,00 

EUR. 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:  
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho  rozpočtového  roka  znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
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verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):  
 Text  Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: 250 855 

- skutočné bežné príjmy obce  250 855 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 250 855 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:  65 332 

- zostatok istiny z bankových úverov  65 332 

- zostatok istiny z pôžičiek   

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 12 540 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

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

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 77 872 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty   

- z úveru z Environmentálneho fondu   

- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ 12 540 

- z úverov ................   

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

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 65 332 

     
Zostatok istiny k 31.12.2019   Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 

   k 31.12.2019  

65 332   250 855 26,04 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 
 
 
 
 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :  
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: 250 855,00 

- skutočné bežné príjmy obce 250 855,00 

- skutočné bežné príjmy RO 0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 250 855,00 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2 430,86 

- dotácie zo ŠR 87 833,32 

- dotácie z MF SR .... 0 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 

- účelovo určené peňažné dary 0 

- dotácie zo zahraničia 0 

- dotácie z Eurofondov 0 

- dotácie od ostatných subjektov mimo verejnej správy 5 700,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 154 890,82 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 154 890,82 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12  

k 31.12.2019s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
- 821004   - 779,68 

- 821005 4 668,00 

- 821007 0 

- 821009 0 

- 651002 0 

- 651003 0 
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- 651004  0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 5447,68 

   
Suma ročných splátok vrátane Skutočné upravené bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) 

úhrady výnosov za rok 2019** k 31.12.2019*  

5 447,68 154 890,82 3,52% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 
 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

Obec Sap nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN č. 1/2015 o poskytovaní 

dotácií, mimoriadnych dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, 

rozpočtovým, príspevkovým a neziskovým organizáciám pôsobiacim na území obce Sap, na 

podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
 
 

 

Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 

Účelové určenie dotácie : uviesť finančných použitých (stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- bežné výdavky na ..... prostriedkov finančných  

- kapitálové výdavky na ....  prostriedkov  

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 

OFC Sap 1986. o.z.- na činnosť organizácie 8 000 8 000 0 

MS Sap- SČK – na činnosť organizácie 300 300 0 

DHZ Sap – na činnosť organizácie 100 100 0 

CSEMADOK 700 700 0 

MAS P. – o.z. 500 500 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016 o 

dotáciách. 
 

10. Poskytované sociálne služby v dennom stacionári 

 

Denný stacionár je účelovým zariadením obce Sap. Poslaním zariadenia je poskytovanie 

sociálnych služieb pre obyvateľov obce Sap, ako i obyvateľom okolitých obcí a miest.  
Je určená tiež seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplnenie voľného času. Aj 

v našej obci Sap máme takýchto seniorov a preto v januári 2016, bol u nás zriadený denný 

stacionár. Našim klientom ponúkame: 

* dennú starostlivosť, 

* kultúrne vyžitie (besedy, čítanie, hry, súťaže),  
* denný program na vyplnenie voľného času  
* sociálne poradenstvo,  
* sociálnu rehabilitáciu.  
V dennom stacionári sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
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fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 

na určitý čas počas dňa.  
Stacionár ponúk možnosť využitia sociálnych služieb na komunitnej úrovni ambulantnou formou 

seniorom obce Sap, ostatným mestám a obciam. 
 

1.  Základné informácie o zariadení 

 

Poskytovateľ sociálnej služby 

Názov: Obec Sap 

IČO: 00305693 

Sídlo: 930 06 Sap 48 
 

Názov zariadenia: denný stacionár SAP  
Adresa poskytovania: 930 06 Sap 163 

Druh sociálnej služby: denný stacionár 
 

2. Predmet činnosti a kapacita zariadenia 

 

Do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov - Trnavský samosprávny kraj, bola zapísaná sociálna služba – denný 

stacionár s účinnosťou od 01.01.2016. Schválená kapacita zariadenia je 15 klientov. Cieľová 

skupina: dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek. 
 

Činnosť zariadenia je zabezpečená celkom 4 zamestnancami v tomto zložení:  
1 sociálny pracovník (koordinátor), 1 opatrovateľ, 2 opatrovateľky. Činnosť zariadenia 

kontroluje štatutár – starosta obce. Kontrolným orgánom pri dodržiavaní zákonného chodu 

zariadenia je hlavná kontrolórka. 
 

3. Zhodnotenie základných údajov 

 

Zdroje krytia predstavuje Dotácia Ministerstva PSVaR v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v 

znení neskorších predpisov po podpísaní zmluvy začiatkom roka 2018 finančná čiastka 

predstavovala pre 15 prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári sumu 26 784,00 EUR. 
 

Náklady predstavujú hlavne mzdové náklady, výdavky za služby, spotrebu energií, náklady na 

zabezpečenie sociálnej práce. Denný stacionár funguje plnou kapacitou od 15.01.2016. 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami denného stacionára zabezpečuje štatutár 

prostredníctvom výkonného orgánu Obecným úradom Sap. Za bežné finančné hospodárenie a 

vedenie hotovosti v pokladni je zodpovedná ekonómka obce. Ekonomicky oprávnené náklady z 

vlastných zdrojov obce predstavujú 3 447,58 EUR. 
 

Denný stacionár v pôsobnosti Obce Sap v priebehu roka 2018 si splnil všetky úlohy stanovené 

zákonom o sociálnych služieb a má predpoklad pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb aj v 

ďalšom období. 
 

 

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
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12. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  
b) štátnemu rozpočtu  
c) štátnym fondom  
d) rozpočtom iných obcí  
e) rozpočtom VÚC 
 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k 

štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.  
 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie. 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  
- Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 
 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  
- Obec nemá založené PO 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : Suma  Suma skutočne Rozdiel 

 školstvo, matrika, .... poskytnutých  použitých (stĺ.3 - stĺ.4 

 - bežné výdavky finančných  finančných ) 

 - kapitálové výdavky prostriedkov  prostriedkov  

- 1 - - 2 - - 3 -  - 4 - 

- 5 -      

MV SR Dotácia na matričnú činnosť 2 237,92 2 237,92 0 
Bratislava     

ÚPSVaR ÚoZ - § 50j, §54, §56,§52a, §52 10 679,14 10 679,14 0 
Dunajská     

Streda – z ESF     
ÚPSVaR DS – ÚoZ - § 50j, §54, §56,§52a, §52 10 756,28 10 756,28 0 
zo ŠR     

Min.dopravy, Stavebné konanie 574,98 574,98 0 
výstavby a RR     

SR     
MV SR Hlásenie pobytu 170,94 170,94 0 
Bratislava     

OÚ Dunajská Odmena skladníka CO 71,74 71,74 0 
Streda, odbor     

CO     
MV SR Voľby 1 555,22 1 555,22 0 
Bratislava     

MPSVR Podpora OS 27 325,80 27 325,80 0 
IA ZASI     

KÚ pre cestnú Pozemné komunikácie 22,38 22,38 0 
dopravu,     

pozemné     
komunikácie     

Trnava      
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Min. vnútra SR Register adries 35,60 35,60 0 
Bratislava      

Dobrovoľná  Na zabezpečenie materiálno    

požiarna 
SR 

technického vybavenia DHZO 1 400,00 1 400,00 0 
ochrana     

Bratislava      
MPSVR  Poskytovanie sociálnej služby 26 784,00 26 784 0 

Bratislava  v dennom stacionári    
      

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

   Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 

 Obec   finančných  použitých finančných (stĺ.2 - stĺ.3 ) 
   prostriedkov prostriedkov  

   - 2 -   - 3 - - 4 - 

   0   0 0 

        
   Suma prijatých Suma skutočne Rozdiel 
 

Obec 
    

použitých finančných (stĺ.2 - stĺ.3 )   finančných  
   prostriedkov prostriedkov  

   - 2 -   - 3 - - 4 - 

   0   0 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

   Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel 

 VÚC   finančných  použitých finančných (stĺ.2 - stĺ.3 ) 
   prostriedkov prostriedkov  

   - 2 -   - 3 - - 4 - 

   0   0 0 

        
   Suma prijatých Suma skutočne Rozdiel 
 

VÚC 
    

použitých finančných (stĺ.2 - stĺ.3 )   finančných  
   prostriedkov prostriedkov  

   - 2 -   - 3 - - 4 - 

 TTSK Trnava 2 150 2 150 0 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr.Ivett Csóka  
V Sape, dňa 09.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František Miklós 
 

starosta obce 
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Návrh uznesenia: 

 

1./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019. 

 

2./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

Záverečný účet obce Sap za rok 2019, vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez 

výhrad“. 
 

3./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

zisk rozpočtového hospodárenia vo výške 8.314,15 EUR. 

 

4./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

tvorbu rezervného fondu vo výške 10% zo zisku rozpočtového hospodárenia vo výške 832.- € 
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