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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 vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zastavený ako prebytkový,  kapitálový rozpočet bol zostavený  ako 

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2018  uznesením č. 

13D/2018. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 25.4.2019 uznesením č. 156/2019 

- druhá zmena schválená dňa 27. 6.2019 uznesením č. 30/2019 

- tretia zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 67/2019 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  v € 

  

Schválený 

Rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 681 322 866 693 

z toho :   

Bežné príjmy 502 003 541 055 

Kapitálové príjmy        174 319        139 749 

Finančné príjmy 5 000 185 889 

Výdavky celkom 681 322 866 693 

z toho :   

Bežné výdavky 469 725 531 281 

Kapitálové výdavky 175 646 299 461 

Finančné výdavky 35 951 35 951 

Výsledok hospodárenia 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

 

A) Bežné príjmy: 

    Schválený   Schválený   Skutočné    Skutočné    

    rozpočet   rozpočet   plnenie   plnenie   

         po 3.           

         poslednej           

         zmene           

     r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

     v €   v €   v €   v %   

111003 Fiškálna dotácia   252866   299049   299032,55   99,99   

121001 DZN pozemky   12930   12930   11160,48   86,31   

121002 DZN stavby   10760   11337   12103,23   106,76   

121003 DZN byty   293   293   302,54   103,26   

133001 daň za psa   696   760   743,32   97,81   

133013 popl.za KO zo zákona   16330   16300   16885,10   103,59   

212002 za prenáj.pozemkov   1007   1007   679,30   67,46   

212003 za prenáj.AČ-telek.zar.   200   200   200,00   100,00   

212003 z prenájmu bytoviek   61006   61006   60028,29   98,40   

212003 z prenájmu budov KD   10000   13400   8353,98   62,34   

212003 z prenájmu budov ZŠ   4641   4641   4289,77   92,43   

212004 z prenájmu strojov, prístr.,náradia   0   106   106,00   100,00   

221004 správne poplatky   600   802   835,90   104,23   

222003 za porušenie predpisov-pokuty   0   350   350,00   100,00   

223001 za separovaný zber    1320   3135   3208,48   102,34   

223001 za odpad.nádoby   220   430   446,50   103,84   

223001 kopír.pr.,ryb.lístky,ťaž.dreva,preddav..   9700   10275   13573,45   132,10   

223001 za KTV   5820   5260   5333,40   101,40   

223001 za miestny rozhlas   240   120   120,00   100,00   

223001 príjmy z réžie ŠJ   2450   2450   3387,93   138,28   

223003 za stravné v ŠJ potraviny   2115   2115   8243,07   389,74   

223002 školné MŠ   1323   1323   1278,84   96,66   

223002 školné ŠKD   1450   1450   1270,00   87,59   

243000 z účtov fin.hospodárenia   20   20   81,12   405,60   

292012 z dobropisov   0   654   945,30   144,54   

292017 Vratky   0   50   106,83   213,66   

292027 iné príjmy   0   0   151,51   #########   

312012 Dotácia - ZŠ                                                                   66966   73511   73511,00   100,00   

312012 Dotácia - ZŠ vzdel. poukazy                                                                  858   806   806,00   100,00   

312012 Dotácia - ZŠ cestovné žiakom   330   247   315,00   127,53   

312012 Dotácia na školu v prírode   0   2200   2200,00   100,00   

312012 Dotácia na učebnice   0   167   167,00   100,00   

312001 Dotácia pre MŠ   1049   1305   1305,00   100,00   

312001 Dotácia pre DHZO   3000   3000   3000,00   100,00   

312001 Dotácie pre obec   30013   3132   3125,60   99,80   

312001 Dotácia na Nevš. podoby prútia   3800   2800   2800,00   100,00   

312001 Dotácia  ŠJ - strava zadarmo    0   4424   4424,40   100,01   

  Bežné príjmy spolu:   502003   541055   544870,89   100,71   

 
Bežné príjmy zahŕňajú: 

- daňové príjmy daň z pozemkov, stavieb, bytov, za psov, za užívanie verejného priestranstva,   
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  za  komunálny odpad, fiškálnu dotáciu z výnosu daní  

- nedaňové príjmy:  príjmy z prenájmu pozemkov, budov, pivných setov  a mobilného stanu 

                                administratívne poplatky a iné poplatky - prevažnú časť príjmov tvoria  

                                                                                                 príjmy zo správnych poplatkov  

                                                                                                 Obce Rudník.  

- ostatné príjmy:  za vyseparovaný odpad, vyťažené kalamitné drevo, rybárske lístky,  KUKA 

  nádoby,  káblovú  televíziu, miestny rozhlas, školné,  úroky z účtov finančného  

  hospodárenia,  finančné   prostriedky z preplatkov a vratiek od energetických závodov.  

- prijaté granty a transfery: - príjmy zo ŠR – transfery boli účelovo viazané a boli  

  používané  v súlade s určeným účelom 

- príjmy z VÚC na Nevšedné podoby prútia 2019 

- príjmy ŠJ na režijné výdavky   

 

 V bežných príjmoch prišlo k vyššiemu plneniu viac ako o 20 % u položiek: 

- 223001 – kopír. pr.,ryb. lístky, taž.dreva, preddavky - 

- 223001 – príjmy ŠJ z réžie – v priebehu roka bola zmenená výška úhrady za služby  

  poskytované v ŠJ z 1,47 € na 2,20 € pri zhotovení jedného obeda 

- 223003 – príjmy ŠJ z potravín – v priebehu roka bola zmenená výška stravného z dôvodu  

  zmeny finančných pásiem, bol narozpočtovaný nižší príjem 

- 243000 – z účtov fin. hospodárenia  ide o príjem z  pripísaných úrokov na bankových účtoch  

- 292012 – z dobropisov od Slovak energy, SPP, firmy STAR z dobropisu int. č.FP1/0345/18 

- 292017 – vratky – vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

- 292027 – iné príjmy – vrátené nespotreboané poistné za vyradené motorové vozidlo  

  Wolksvagen CADDY 

- 312012 – dotácia -ZŠ cestovné žiakom 

 

V bežných príjmoch prišlo k nižšiemu plneniu viac ako o 20 % u položiek: 

- 212002 –z prenájmu pozemkov – neuhradené pohľadávky za prenájom pozemkov boli 

                  upomenuté 

- 212003 – z prenájmu KD bolo narozpočtované viac z prenájmu od iných nájomníkov 

 

 

B) Kapitálové príjmy:  

                     

      Schválený   Schválený   Skutočné    Skutočné    

      rozpočet   rozpočet   plnenie   plnenie   

          po 3.           

         poslednej           

         zmene           

      r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

      
  

v €   
  

v €   
  

v €   
  

v %   
        

233 z predaja pozemkov  90000  0  0,00  ##########  

321 dar na MK u Mockov    0   3999   3998,97   100,00   

322 Detské Ihrisko    0   8000   8000,00   100,00   

322 MK   47519   46750   46750,00   100,00   

322 rekonštr. Plyn. Kotolne Zš   36800   81000   81000,00   100,00   

  Kapitálové príjmy spolu:   174319   139749   139748,97   100,00   

 

Kapitálové príjmy zahŕňajú: 

- príjem 3 998,97 € na výstavbu MK u Mockov – dar JUDr. Jána Marônka z Poriadia, 
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- príjem 8 000,00 € z Úradu vlády SR, Bratislava z projektu „Výstavba detského ihriska“, 

- príjem 46 750,00 € z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Bratislava  z projektu „Miestne  

  komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník“, 

- príjem 81 000,00 € z Environmentálneho fondu, Bratislava z projektu „Modernizácia  

  kotolne  a vykurovania v ZŠ Rudník“ . 

  

 

C) Finančné operácie príjmové: 

 

      Schválený   Schválený   Skutočné    

Skutočn
é    

      Rozpočet   rozpočet   plnenie   plnenie   

          po 3.           

          poslednej           

          zmene           

      r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

      v €   v €   v €   v %   

453000 z nevyčerp. dotácií z m.r.   0   24860   24859,93   100,00   

453000 z nevyčerp.fin.pr. z m.r.(školský z.)   0   4880   4880,47   100,01   

454000 z rez.f.-zostatok účtu m.r.   0   151149   151149,40   100,00   

454000 z fondu opráv   5000   5000   1879,30   37,59   

  FO príjmy spolu:   5000   185889   182769,10   98,32   

 
 

Finančné operácie príjmové zahŕňajú: 

- príjem nevyčerpaných dotácií zo ŠR z r. 2018 na prenesený výkon  ZŠ, dopravné  žiakov,  

  vzdelávacie poukazy, na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice, 

- príjem nevyčerpaných finančných prostriedkov  z r. 2018 zo školného MŠ a ŠKD  a zostatky  

  finančných prostriedkov školskej jedálne z uhradených preddavkov na stravu  

  k 31.12.2019nezúčtovaných 

- príjem z rezervného fondu vo výške úhrad faktúr: 

- KV – projekt rekonštrukciu vykurovania bytov ZŠ 

- KV – stavebné práce  na proj. MK a parkové úpravy 

- KV – proj. dokumentácie k elektroinštalácii a bleskozvodu v hasičskej zbrojnici  

a proj. dokumentácia k prestrešeniu žumpy hasičskej zbrojnice 

- KV –  nákup nákladného motorového vozidla 

- KV – digitálna rozhlasová ústredňa 

- KV – modernizácia kotolne ZŠ 

- KV – proj. dokumentácia pre územné rozhodnutie IBV Machlové 

- KV – proj. dokumentácia k prestrešeniu kultúrneho domu 

- KV –  stavebné práce na MK u Mockov 

- BV – oprava havarijného stavu MK u Hluchých a MK dolná ulica časť 2 

- Čerpanie výdavkov z rezervného fondu boli obecným zastupiteľstvom schválené uzn. 

č. 29D/2019 dňa 27.6.2019 

- príjem z fondu opráv na úhradu faktúr týkajúcich sa opráv v  obecných nájomných  domoch.  

 

Vo Finančných operáciách príjmových prišlo k nižšiemu plneniu viac ako o 20 % 

u položiek: 

- 454000 – z fondu opráv – v príjmoch z fondu opráv sú príjmy vo výške úhrad týkajúcich sa 

opráv v nájomných bytových domoch.   
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
A) Bežné výdavky: 

    Schválený   Schválený   Skutočné    Skutočné    

    rozpočet   rozpočet   plnenie   plnenie   

        po 3.           

        poslednej           

        zmene           

     r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

    v €   v €   v €   v %   

01.1.1..610 VVS - mzdy   77000   77000   59391,85   77,13   

01.1.1..620 VVS - poistné   26950   26950   21532,23   79,90   

01.1.1..630 VVS - tovary a služby   20700   20700   20011,72   96,67   

01.1.1..640 VVS - bežné transfery   1670   2270   2224,77   98,01   

01.6.0.600 VVS - inde neklasifikovaná   530   1726   1725,87   99,99   

02.2.0.600 Civilná ochrana   0   256   256,00   100,00   

03.2.0.600 Ochrana pred požiarmi   5000   34000   34389,85   101,15   

04.2.2.600 Lesníctvo   0   322   321,59   99,87   

04.4.3.600 Výstavba   3200   3215   3376,38   105,02   

04.5.1.600 Cestná doprava   8000   16700   81133,33   485,83   

05.1.0.600 Nakladanie s odpadmi   16330   34240   32828,36   95,88   

05.2.0.600 Nakladanie s odpad. vodami   5200   8170   8389,01   102,68   

05.4.0.600 Ochr. prírody a krajiny   76   82   82,06   100,07   

05.6.0.600 Ochr.životného prostredia    2500   3450   3452,10   100,06   

06.1.0.610 Rozvoj bývania - mzdy   5470   2450   2430,32   99,20   

06.1.0.620 Rozvoj bývania - poistné   1911   856   769,88   89,94   

06.1.0.630 Rozvoj bývania - tov.,služ.   12000   8500   8322,30   97,91   

06.2.0.600 Rozvoj  obcí   1200   300   0,64   0,21   

06.4.0.600 Verejné osvetlenie   9000   9260   9254,19   99,94   

08.1.0.600 Rekreačné a šport. služby   1000   1300   1348,21   103,71   

08.2.0.600 Kultúrne služby - Nevš.p.pr   5700   4170   4309,96   103,36   

08.2.0.600 Kultúrne služby - knižnica   550   550   725,17   131,85   

08.2.0.600 Kultúrne služby - KD   51000   36000   32823,24   91,18   

08.3.0.600 Vysielacie,vydav.služ.-MR   500   500   522,88   104,58   

08.3.0.600 Vysielacie,vydav.služ.-KTV   5820   6986   6985,89   100,00   

08.4.0.600 Nábož.a iné spoločenské služby   0   23160   23160,00   100,00   

08.6.0.600 Rekreácia,kultúra a nábož.-Ostrata   300   300   318,82   106,27   

09.1.1.1.610 Predprimárne vzdelanie -MŠ mzdy   30756   34600   36133,65   104,43   

09.1.1.1.620 Predprimárne vzdelanie -MŠ poistné   10749   12093   11241,08   92,96   

09.1.1.1.630 Predprimárne vzdelanie-MŠ tov.,sl.   8600   9680   6638,31   68,58   

09.6.0.610 Vedľajšie služby v školstve-ŠJ mzdy   21500   21500   17381,01   80,84   

09.6.0.620 
Vedľajšie služby v školstve-ŠJ 
poistné   8266   8266   6076,64   73,51   

09.6.0.630 Vedľajšie služby v školstve-ŠJ tov.,sl.   7500   7500   7756,10   103,41   

09.6.0.63011 

Vedľajšie služby v školstve-ŠJ 
potraviny   12115   12560   11576,35   92,17   

09.5.0.610 Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD mzdy   5620   5690   6036,92   106,10   

09.5.0.620 Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD poist   1964   1988   2091,38   105,20   

09.5.0.630 Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD tov.sl   2500   2430   1452,34   59,77   

09.5.0.640 Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD    0   70   68,67   98,10   

09.1.2.1.610 Primárne vzdelanie - ZŠ mzdy   40601   41863   44571,79   106,47   

09.1.2.1.620 Primárne vzdelanie - ZŠ  poistné   14190   14631   15792,71   107,94   

09.1.2.1.630 Primárne vzdelanie - ZŠ tov.,sl..   13903   20190   13973,75   69,21   

09.1.2.630 Primárne vzdelanie - ZŠ tov., sl.   15000   6984   22,00   0,32   

09.1.2.1.640 

Primárne vzdelanie - ZŠ 
bež.transfery   330   299   360,27   120,49   

10.1.0.600 Soc.zabezp. –Choroba   5000   0   94,44   ##########   
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10.2.0.640 Soc.zabezp-Staroba -strava dôch.   200   200   202,60   101,30   

10.2.0.640 Soc.zabezp -Staroba - umiestn.v zar   2000   0   0,00   ##########   

01.7.0.650 
Transakcie verejného dlhu-ŠFRB-
úrok   7324   7324   7322,79   99,98   

  Bežné výdavky spolu   469725   531281   548879,42   103,31   

Skutočné plnenie  bežných výdavkov je o 34,52 € vyššie ako je vykázané vo výkaze FIN 

1-12.  Správna čiastka skutočného čerpania bežných výdavkov je 548 913,94 €, t. j. 

plnenie na 103,32 % .  

 

Bežné výdavky zahŕňajú:   
a) 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

-  Ide o mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  BD, MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ 

b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

-  Ide o odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) 630 - Tovary a služby 

-  Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce Rudník ako sú cestovné náhrady,  

   energie, materiál, dopravné, rutinná  a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. 

d) 640 -Bežné transfery 

- Ide o  poskytnuté dotácie v zmysle schváleného VZN č. 1/2015  o podmienkach  

   poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník a následného dodatku č. 1/2016  

e) 650 - Splácanie úrokov  

-  Ide o splátky úrokov zo splácaných úverov ŠFRB 

 

V bežných výdavkoch prišlo k vyššiemu čerpaniu viac ako o 20 % u položiek: 

- 04.5.1.600 – Cestná doprava – rozpočtovaných 16 700,00 € vyčerpané 81 133,33 € Z čoho 

   údržba - rekonštrukcia MK u Hluchých a 2. časti dolnej ulice bolo hradených v sume  

   30 898,73 € z vlastných zdrojov obce a 37 788,72 € z rezervného fondu ako údržba  

   havarijného stavu,  Výdavky boli schválené v kapitálových výdavkoch. Stavebné práce  na   

   MK u Hluchých a 2. časti dolnej ulice  boli údržbou, preto boli účtované do bežných  

   výdavkov    

- 08.2.0.600 - Kultúrne služby – počas roka boli na dohodu o vykonaní práce zamestnaní  

   dvaja knihovníci, ktorým bola vyplatená odmena 

 

 

V bežných výdavkoch prišlo k nižšiemu čerpaniu viac ako o 20 % u položiek: 

- 06.2.0 600 – Rozvoj obcí – rozpočtovaných 300,00 € vyčerpané bolo len 0,64 € , ostatné  

   výdavky spojené s poplatkami za vyjadrenia boli vykázané ako kapitálové 

- 09.1.1.1. 630 – Predprimárne vzdelanie-MŠ tov.,sl. - pri zostavovaní rozpočtu sa  

  narozpočtovalo viac .  V roku 2019 nebolo  vyčerpané vybraté školné a tiež poskytnutá  

  dotácia zo ŠR 

- 09.6.0.620 – Vedľajšie služby v školstve -  ŠJ poistné  - nedočerpané z dôvodu vyplatenia  

  hrubých miezd vo výške 80% 

- 09.5.0.630 -Vzdel.nedef. podľa úrovne-ŠKD tov.sl – nedočerpané vybraté školné 

- 09.1.2.1.630  - Primárne vzdelanie - ZŠ tov.,sl.. – nedočerpané dotácie zo ŠR vo  

  výške 7403,31 €   sa prenáša do r. 2020 s možnosťou čerpania do 31.3.2020  

- 09.1.2.1.630  -Primárne vzdelanie - ZŠ tov.,sl.. – bolo rozpočtované 6984 €, čerpanie bolo  

  vo výške 22,- € za správny poplatok k projektu-  prestavba kotolne ZŠ 

- 10.1.0.600 – Soc. zabezp. – choroba – zahŕňa výdavky súvisiace s vypracovaním vyjadrení  

   k umiestneniu do zariadení sociálnych služieb pre občanov z obce Rudník, ktorí o túto  

   službu  požiadali. 
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B) Kapitálové výdavky:  

    Schválený   Schválený   Skutočné    Skutočné    

    Rozpočet   rozpočet   plnenie   Plnenie   

        po 3.           

         poslednej           

        zmene           

    r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

    v €   v €   v €   v %   

01.1.1..700 VVS - kúpa automobilu   0   6400   6400,00   100,00   

03.2.0.700 Ochrana pred požiarmi   0   0   2790,00   ########   

04.5.1.700 Cestná doprava-projekt MK   67703   197091   131226,28   66,58   

04.5.1.700 Cestná doprava-chodníky   16840   2580    2577,71   99,91   

06.2.0.700 Rozvoj obcí   53303   0   1848,00   ########   

06.2.0.700 Rozvoj  obcí – ARENDY   1000   0   347,71   ########   

08.2.0.700 Kultúrne služby – KD   0   0   1420,00   ########   

08.3.0.600 Vysielacie,vydav.služ.-MR   0   7776   3181,04   40,91   

09.1.2.700 Primárne vzdelanie - ZŠ byt    36800   85614   95575,90   111,64   

  Kapitálové výdavky spolu:   175646   299461   245366,64   81,94   

 

Kapitálové výdavky zahŕňajú: 
- výdavky na kúpu nákladného motorového vozidla CITROEN JUMPY, 

- výdavky na proj. dokumentáciu PZ elektrorozvádzačov a bleskozvodu v sume 1 140,00 €  

  a stavebné projekty PZ k prestrešeniu žumpy v sume 1 650,00 €, 
- výdavky na stavebné práce na MK u Mockov čiastočne hradené z daru JUDr. Jána  

   Marônka v sume 3 998,97 € a čiastočne z vlastných zdrojov obce v sume 35 465,23 €, 

- výdavky za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie k chodníku od Dugov do  

   Hluchých,  

- výdavky súvisiace s IBV v lokalite Machlové, 

- výdavky súvisiace s kolaudáciou v lokalite  Árendy,  

- výdavky súvisiace s prestrešením bočných lodí kultúrneho domu,  

- výdavky na novú digitálnu ústredňu MR, 

- výdavky spojené s projektom „Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ“ hradené  

   z cudzích prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 81 000,00 € a z vlastných     

   prostriedkov obce 4 613,90 €, výdavky spojené s vykurovaním bytov v budove ZŠ –  

   projekt 3960,00 €, materiál 6 002,00 €  

 

 

V kapitálových výdavkoch prišlo k vyššiemu čerpaniu viac ako o 20 % u položiek: 

- 03.200.700  - Ochrana pred požiarmi – výdavok sa týka projektových dokumentácii PZ  

   elektrorozvádzačov a bleskozvodu a stavebné projekty PZ k prestrešeniu žumpy, 

 - 06.200.700 – Rozvoj obcí – prekročené  o výdavky súvisiace s lokalitou Machlové  

   a lokalitou Árendy 

- 08 200 – Kultúrne služby -  prekročené o 1 420,00 € - výdavky boli narozpočtované  

  v bežných výdavkoch. 
 

V kapitálových výdavkoch prišlo k nižšiemu čerpaniu o viac ako  20 % u položiek: 

- 04.5.1.700 – Cestná doprava projekt MK – čerpanie 66,58 %  z dôvodu, že  faktúra int.  

  č.  FP1/0331/19 z  Ciest Nitra v sume 26 612,01 € je podľa určených splátok splatné v r.  

  2020. 

- 08.3.0.600 – Vysielacie, vydav.služ.-MR – výdavky nevyčerpané z dôvodu nižšej  

  fakturovanej sumy 
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C) Finančné operácie výdavkové:  

 
      Schválený   Schválený   Skutočné    Skutočné    

      rozpočet   rozpočet   plnenie   plnenie   

          po 3.           

          poslednej           

          zmene           

      r. 2019   r. 2019   r. 2019   r. 2019   

    v €   v €   v €   v %   

01.7.0.800 Transakcie verejného dlhu-ŠFRB-ist   35951   35951   35949,69   99,99   

  FO výdavky spolu:   35951   35951   35949,69   99,99   

 

Finančné operácie výdavkové zahŕňajú: 
- splátky istín úverov ŠFRB na 16 BJ súp. č. 381 a 382, 8BD-B súp. č. 380, a 8BD-A súp. č.  

379 . 

 

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 

Obec Rudník ukončila hospodárenie v r. 2019 nasledovne: 

Príjmy spolu      867 388,96 

Výdavky spolu       830 230,27 

 

Bežné príjmy      544 870,89 

Bežné výdavky      548 913,94 

Schodok bežného rozpočtu  -        4 043,05 

 

Kapitálové príjmy      139 748,97                

Kapitálové výdavky      245 366,64 

Schodok kapitálového rozpočtu   -   105 617,67 

 

BP+KP-BV-KV  -   109 660,72 

 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3.písm a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. je zistený 

schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  109 660,72 €. 

 

Finančné operácie príjmové        182 769,10 

Finančné operácie výdavkové          35 949,69 

Prebytok finančných operácií       146 819,41    

 

BP+KP+FO-BV-KV-FO +     37 158,69 

                      

Výsledkom celkového hospodárenia Obce Rudník je  prebytok vo výške   37 158,69 €, 

ktorý sa  dosiahol po prirátaní prebytku finančných operácií. 
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Návrh na tvorbu rezervného fondu /RF/:  

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú: 

a) nevyčerpané prostriedky ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté     

v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške  8 793,57 € a to na:  

- na prenesený výkon  pre ZŠ v sume 7 326,04 € 

- vzdelávacie poukazy v sume   77,27 € 

- dopravné pre deti dochádzajúce do ZŠ v sume 4,68  € 

- výchova a vzdelávanie v MŠ v sume 373,98 € 

- na stravu zadarmo pre žiakov MŠ v sume 650,40 € 

- na stravu zadarmo pre žiakov ZŠ v sume 361,20 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v zmysle oznámení od jednotlivých 

poskytovateľov  účelovo určených  prostriedkov. 

 

b) nevyčerpané prostriedky ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté     

v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške  8 000,00 € a to na:  

- na výstavbu detského ihriska v  sume 8 000,00 € 

  

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv tvoreného podľa 

ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v z. n. p. v sume 5 355,96 €. 

 

d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  v sume 

2 261,98 €. 

 

e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 3 736,69 €.  

 

 

Na základe uvedených skutočností, prebytok rozpočtového hospodárenia roku 2019 vo výške  

9 010,49 € je možné použiť na tvorbu rezervného fondu a v zmysle ustanovenia § 10  zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť rezervný fond na  financovanie: 

- bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce 

- bežných výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou 

mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného 

rozpočtu 

- bežných výdavkov na úhradu záväzkov, ktoré vznikli v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za 

predchádzajúci rozpočtový rok 

- kapitálových výdavkov 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

rezervného fondu a sociálneho fondu 
R e z e r v n ý   f o n d 
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 105 101,32 

Prírastky -  z prebytku rozpočtu rozp..hospodárenia r. 2018  46 048,08 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 

- uzn. č. 29D/2019 z 27.6.2019 : 

- KV – projekt rekonštrukcia vykurovania bytov v budove ZŠ 

- KV – stav.práce pr. „Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník“ 

- KV – výstavba v lokalite Machlové 

- KV -  proj.dok. k rekonštrukcii elektriny, bleskozvodu v PZ 

- KV – nákladné motorové vozidlo CITROEN 

- KV – ústredne miestneho rozhlasu 

- KV – modernizácia kotolne v budove ZŠ 

- KV - proj.dok. k prestrešeniu bočných lodí KD 

- KV – rozvoj obce „ÁRENDY“  

- KV – MK u Mockov 

- KV – chodníky v obci 

- BV – odstránenie havarijného stavu MK u Hluchých  a 2. časti 

dolnej ulice 

151 149,40 

 

9 962,00   

45 012,08 

1 848,00 

2 790,00 

6 400,00 

3 181,04 

4 613,90 

1 420,00 

227,71 

35 465,23 

2,440,72 

37 788,72 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2019 0,00       

 

 

 

S o c i á l n y    f o n d    
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2019-2020 pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 4 107,23 

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %                    1 525,85 

Úbytky   - závodné stravovanie                     808,36 

               - regeneráciu PS              1 764,00 

               - dopravné                           0,00 

KZ k 31.12.2019 3 060,72 
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Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p..              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  30 413,02      

Prírastky - z dohodnutého nájomného z toho: 

- 16 BJ súp. č. 381, 382 

- 8BD-B súp. č. 380 

- 8BD-A súp. č. 379 

 

2 496,24 

1 367,28 

1 492,44      

Úbytky   - použitie fondu z toho: 

- na opravu v 16 BJ súp. č. 381, 382 

- na opravu v 8BD-B súp. č. 380 

- na opravu v 8BD-A súp. č. 379 

  

839,50       

547,00 

1 265,87 

KZ k 31.12.2019 33 889,68       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
A k t í v a  

Názov  ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 4 471 623,05 4 414 108,59 

Neobežný majetok spolu 4 205 440,65 4 291 842,96 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 4 205 440,65 4 291 842,96 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu  264 372,47  120 223,79 

z toho :   

Zásoby   579,08   565,03 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  8 610,74 9 966,54 

Finančné účty  255 182,65 109 692,22 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 809,93 2 041,84 
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P a s í v a 

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 471 623,05 4 414 108,59 

Vlastné imanie  2 113 392,81 2 055 421,11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  2 113 292,81 2 055 421,11 

Záväzky 938 866,41 838 392,36 

z toho :   

Rezervy  2 438,55 2 350,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC 24 859,93 16 793,57 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 745 280,83 707 798,17 

Krátkodobé záväzky 166 287,10 111 450,62 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 1 419 463,83 1 520 295,12 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 
Stav záväzkov k 31.12.2019     

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- prijaté preddavky 14 431,28 14 431,28 0,00 

- rezervy 2 350,00 2 350,00 0,00 
- iné záväzky 3 923,39 3 923,39 0,00 
- dodávateľom 36 049,53 36 049,53 0,00 
- zamestnancom 11 755,28 11 755,28 0,00 
- poisťovniam  7 128,74 7 128,74 0,00 
- daňovému úradu 1 574,88 1 574,88 0,00 
- štátnemu rozpočtu  16 793,57  16 793,57 0,00 
- bankám 0,00 0,00 0,00 
- štátnym fondom 705 177,99 705 177,99 0,00 
- ostatné záväzky–finančné zábezpeky 36 146,98 36 146,98 0,00 
- zo sociálneho fondu 3 060,72 3 060,72 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2019 838 392,36 838 392,36 0,00 

 

 

 



 15 

Stav záväzkov k 31.12.2019: 

Dlhodobé vo výške 744 385,69 €  :  voči štátnemu fondu (úvery ŠFRB), voči nájomníkom 

(fin. zábezp.),  zo sociálneho fondu     

                       

Krátkodobé vo výške 94 006,67 € : prijaté preddavky, rezervy, iné záväzky, voči 

dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu, štátnemu rozpočtu, štátnemu 

fondu 

 

Stav úverov k 31.12.2019 
Prehľad bankových  úverov: 
Obec nemala v r. 2019 uzatvorenú zmluvu o bankovom úvere 
 

Prehľad  úverov v ŠFRB: 

1. Zmluva o úvere na výstavbu obecnej bytovky 16 BJ č. 303/944/2005 uzatvorená v roku 

2005. Úver vo výške 15 493 000,00 Sk, t.j. 514 273,39 € je dlhodobý s dobou splatnosti 30 

rokov v 359 splátkach. Splátky úveru a úrokov sú mesačné vo výške  1654,12 € pri základnej 

úrokovej sadzbe 1 % . Dodatkom č. 1 k zmluve č. 303/944/2005 uzatvoreného v r. 2018 bol 

zostatok nesplatenej časti istiny znížený o 29 921,73 €, t. j. čiastka neoprávnene čerpaného 

úveru, ktorú Obec Rudník ŠFRB Bratislava vrátila v priebehu dvoch rokov v mesačných 

splátkach. Vrátením neoprávnene čerpaného úveru v sume 29 921,73 € sa znížila mesačná 

splátka úveru z  1654,12 €  na 1498,50 €. 

 
 

 

Opis úveru 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

 

 

 

v  € 

 

Vyčerpaná 

čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v  € 

Splatená 

 čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v € 

Splatená 

 čiastka 

istiny 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

 Splatená 

 čiastka 

úroku 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

Výška 

nesplateného 

 úveru z 

vyčerpanej 

čiastky 

k 31.12.2019 

v  € 

z ŠFRB na  

výstavbu  16BJ 

514 273,39 514 273,39 310 357,92 253 679,81 56 678,11 260 593,58 

Splatená čiastka istiny 253 679,81 € zahŕňa i vratku 29 921,73 €, t.j. neoprávnene použité 

finančné prostriedky poskytnuté na výstavbu nájomných bytov – 16 b.j. z úveru ŠFRB, ktoré 

Obec Rudník bola povinná vrátiť ŠFRB v zmysle zmluvy o splátkach zo dňa18.1.2016.  

 

Zabezpečenie úveru 

Uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka 

medzi ŠFRB Lamačská cesta 8, Bratislava 37 a Obcou Rudník, Rudník č. 1 podpísanej 

v dňoch 16.4.2007 a 2.5.2007 bolo zriadené záložné právo na nehnuteľnosti vedené na liste 

vlastníctva č. 2501, 2502, 836 katastrálne územie Rudník, Správa katastra Myjava a to: 

1.v dome č. 381 zapísanom na LV č. 2501 pre k.ú. Rudník na parc. č. 22394/6 

   byt č. l na l poschodí  
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8356/72948  
    byt č. 2 na l poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4700/72948  
    byt č. 3 na l poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8391/72948  
    byt č. 4 na 2 poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8340/72948 
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    byt č. 5 na 2 poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4756/72948  
    byt č. 6 na 2 poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8356/72948  
    byt č. 7 na 3 poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8569/72948 
    byt č. 8 na 3 poschodí 
    podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8718/72948 

    v dome č. 382 zapísanom na LV č. 2502 pre k.ú. Rudník na pare. č. 22394/4 

   byt č. l na l poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a společných zariadeniach domu: 7031/72948 

   byt č. 2 na l poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6025/72948 

   byt č. 3 na l poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8391/72948 

   byt č. 4 na 2 poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7215/72948 

   byt č. 5 na 2 poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6081/72948 

   byt č. 6 na 2 poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8356/72948 

   byt č. 7 na 3 poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8569/72948 

   byt č. 8 na 3 poschodí 
   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8718/72948 

2.pozemky zapísané na LV 836 pre k.u. Rudník /parc.reg. „C" evid. na katastrálnej mape/. parc č. 
22394/6 , zast. plochy a nádvoria o výmere 267 m2  v podiele 60186/72948 parc. č. 22394/4,   
zast. plochy a nádvoria o výmere 269 m2  v podiele 60386/72948 

 

 

Poistenie - Bytový nájomný dom 16 BJ - Rudník č. 381, 382  

- poistná zmluva č. 2405248512 zo dňa 14.7.2016 s poisťovňou Generali a následné dodatky 

k tejto zmluve uzatvorené v r. 2017 a 2019. 

 

2. Zmluva o úvere na výstavbu obecnej bytovky 8BD-B č.303/806/2008 uzatvorená v roku 

2008. Úver vo výške 320 952,00 €  je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov, pri základnej 

úrokovej sadzbe 1 %. V decembri 2015 bol uzatvorený dodatok č. 1 k uvedenej zmluve 

v zmysle, ktorého sa znižuje istina vo výške 320,52 € , t. j. o čiastku neoprávneného čerpania 

úveru. Mesačné splátky úveru a úrokov sa uzatvorením dodatku č. 1 zvýšili z 1 032,33 € na 

1 037,60 €. 
 

 

Opis úveru 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

 

 

 

v  € 

Vyčerpaná 

čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v  € 

Splatená 

 čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v € 

Splatená 

 čiastka 

istiny 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

Splatená 

 čiastka 

úroku 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

Výška 

nesplateného 

 úveru z 

vyčerpanej 

čiastky 

k 31.12.2019 

v  € 

z ŠFRB na  

výstavbu 8BD-B 

320 952,00 320 952,00 134 781,89 104 569,00 30 212,89  216 383,00 
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Splatená čiastka istiny 104 569,00 € zahŕňa i vratku 320,53 €, t.j. neoprávnene použité 

finančné prostriedky poskytnuté na výstavbu nájomných bytov – 8BDB z úveru ŠFRB, ktoré 

Obec Rudník bola povinná vrátiť ŠFRB v zmysle zmluvy o splátkach z decembra 2015. 

 

Zabezpečenie úveru 

Uzatvorením zmluvy č. 303/806/2008 o zriadení záložného práva podľa § 151a a nasl. 

Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB Lamačská cesta 8, Bratislava 37 a Obcou Rudník, 

Rudník č. 1 podpísanej v dňoch 16.9.2010 a 21.9.2010  a následným vkladom do katastra 

nehnuteľností je zabezpečená pohľadávka ŠFRB v sume 320 952,00 € vyplývajúca zo zmluvy 

o poskytnutí úveru na výstavbu  nájomných bytov v 8BD-B, súp. č. 380 

a 

Uzatvorením záložnej zmluvy č. 0597-PRB-2008/Z podľa § 151b a nasl. Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov č.  0597/PRB-2008/Z medzi 

Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19, Bratislava 212 a Obcou Rudník, 

Rudník č. 1 podpísanej v dňoch 13.8.2010 a 23.9.2010  a následným vkladom do katastra 

nehnuteľností je zabezpečená pohľadávka Ministerstva hospodárstva a výstavby SR v sume 

102 801,56 € vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov 

v 8BD-B. 

Záložné práva boli zriadené na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 3297 katastrálne územie 

Rudník, Správa katastra Myjava a to: byty v bytovom dome číslo súp. 380  na parc. registra CKN číslo 

22427/5, zastavané plochy a  nádvoria o výmere 280 m2  

1. byt č. 1, 1.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6216/57006 

2. byt č. 2, 1.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7592/57006  

3. byt č. 3, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7576/57006  

4. byt č. 4, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  6659/57006  

5. byt č. 5, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7351/57006  

6. byt č. 6, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7351/57006  

7. byt č. 7, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  6685/57006  

8. byt č. 8, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7576/57006 

 

Poistenie - Bytový nájomný dom 8BD-B - Rudník č. 380  

- poistná zmluva č. 2405248512 zo dňa 14.7.2016 s poisťovňou Generali a následné dodatky 

k tejto zmluve uzatvorené v r. 2017 a 2019. 

 

 

3. Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky 8BD-A 

č.303/406/2009. Úver vo výške 332 651,52 € je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov v 359 
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splátkach. Splátky úveru a úrokov sú mesačné vo výške 1069,94 €, pri základnej úrokovej 

sadzbe 1 %. 
 

 

Opis úveru 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

 

 

 

v  € 

Vyčerpaná 

čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v  € 

Splatená 

 čiastka 

k 31.12.2019 

 

 

 

v € 

Splatená 

 čiastka 

istiny 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

Splatená 

 čiastka 

úroku 

k 31.12.2019 

 

 

v € 

Výška 

nesplateného 

 úveru z 

vyčerpanej 

čiastky 

k 31.12.2019 

v € 

z ŠFRB na  

výstavbu 8BD-A 

332 651,52 332 651,51 134 812,44 104 743,82 30 068,62 227 907,69 

 

Zabezpečenie úveru 

Uzatvorením zmluvy č. 303/406/2009 o zriadení záložného práva podľa § 151a a nasl. 

Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB Lamačská cesta 8, Bratislava 37 a Obcou Rudník, 

Rudník č. 1 podpísanej v dňoch 4.1.2011 a 11.1.2011  a následným vkladom do katastra 

nehnuteľností je zabezpečená pohľadávka ŠFRB v sume 332 651,52 € vyplývajúca zo zmluvy 

o poskytnutí úveru na výstavbu  nájomných bytov v 8BD-A, súp. č 379 

a 

Uzatvorením záložnej zmluvy č. 0533-PRB-2009/Z podľa § 151b a nasl. Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č.  0533/PRB-2009/Z medzi 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava 15 

a Obcou Rudník, Rudník č. 1 podpísanej v dňoch 18.1.2011 a 14.2.2011  a následným 

vkladom do katastra nehnuteľností je zabezpečená pohľadávka Ministerstva hospodárstva 

a výstavby SR v sume 108 140,00 € vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na 

obstarávanie nájomných bytov v 8BD-A, súpisné číslo 379 

Záložné práva boli zriadené na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 3304 katastrálne územie 

Rudník, Správa katastra Myjava a to: byty v bytovom dome číslo súp. 379  na parc. reg. CKN číslo 

22427/14, zastavané plochy a  nádvoria o výmere 280 m2  

1. byt č. 1, 1.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6216/57006 

2. byt č. 2, 1.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7592/57006  

3. byt č. 3, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7576/57006  

4. byt č. 4, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  6659/57006  

5. byt č. 5, 2.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7351/57006  

6. byt č. 6, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7351/57006  

7. byt č. 7, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  6685/57006  

8. byt č. 8, 3.p., vchod č. 1, podiel priestoru  na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  7576/57006 
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Poistenie - Bytový nájomný dom 8BD-A - Rudník č. 379  

- poistná zmluva č. 2405248512 zo dňa 14.7.2016 s poisťovňou Generali a následné dodatky 

k tejto zmluve uzatvorené v r. 2017 a 2019. 

 

 

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 

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:   

- skutočné bežné príjmy obce   525 573,02  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018   525 573,02 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 704 884,27 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 704 884,27 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:     704 884,27 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 704 884,27 

Spolu suma záväzkov, ktorá s 

a nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 

704 884,27 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 0,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

% 

0,00 525 573,02   0,00 

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:   

- skutočné bežné príjmy obce  525 573,02 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 525 573,02 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:  98 609,70 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 69 466,84 

- dotácie zo ŠR 28 342,86 

- dotácie z MF SR 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín             0,00 

- účelovo určené peňažné prostriedky (Fondy, VÚC, DHZ )       800,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 426 963,32 
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 426 963,32 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007  35 949,69 

- 651003 7 322,79 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019 43 272,48 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

% 

43 272,48 426 963,32 10,13 % 

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

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
Obec Rudník nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie 

 

 

 

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 so VZN č. 1/2015  o podmienkach poskytovania 

dotácií z prostriedkov Obce Rudník a následného dodatku č. 1/2016 , právnickým osobám na 

podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel. 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 

na bežné výdavky – podpora darcovstva krvi 

– občerstvenie darcov krvi 

60,00 60,00 0,00 

Mesto Myjava  – CVČ Myjava  

na bežné výdavky - na činnosť krúžkov- 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

bydliskom v Rudníku 

271,20 271,20 0,00 

Mesto Stará Turá – CVČ Stará Turá 

na bežné výdavky - záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým bydliskom v Rudníku 

37,60 37,60 0,00 

Mesto Myjava  

na bežné výdavky –  rekonštrukcia domu 

smútku v Myjave  

23 160,00 23 160,00 0,00 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2015 

a následného dodatku 1/2016. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 

činnosti   
Obec Rudník nemala v r. 2019 žiaden výsledok hospodárenia  z podnikateľskej činnosti. 

 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) ostatným právnickým a fyzickým osobám 

 

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 
Obec Rudník v r. 2019 nemala zriadenú a založenú právnickú osobu (rozpočtovú, 

príspevkovú organizáciu) 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:   
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu :   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

- 2 - 

Suma  prijatých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – normatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ 

73 511,00 66 184,96 7 326,04 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ - vzdelávacie               

          poukazy 

806,00 728,73 77,27 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ – doprava 

         žiakov  

247,00 242,32 4,68 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – na výchovu a vzdelávanie v MŠ 1 305,00 931,02 373,98 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ –  na  

         učebnice 

123,80 123,80 0,00 

Okresný úrad TN 

(MŠVVaŠ SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ –  na  

2 000,00 2 000,00 0,00 



 22 

         školu v prírode 

MV SR BV – hlásenie pobytu občanov 270,27 270,27 0,00 

MV SR BV – register adries 24,40 24,40 0,00 

Okresný úrad TN 

(MŽP SR) 

BV –  starostlivosť o životné prostredie 76,56 76,56 0,00 

MDVRR SR BV –  na úsek stavebného poriadku 1 069,61 1 069,61 0,00 

Okresný úrad 

NMnV 

(MV SR) 

BV –  Voľby prezidenta I. kolo 570,62 570,62 0,00 

Okresný úrad 

NMnV 

(MV SR) 

BV –  Voľby prezidenta II. kolo 490,62 490,62 0,00 

Okresný úrad 

NMnV 

(MV SR) 

BV –  Voľby do parlamentu EU 623,52 623,52 0,00 

DPO  SR BV – pre DHZ Rudník 3 000,00 3 000,00 0,00 

UPSVRaR  BV – na stravu zadarmo pre žiakov MŠ 2 034,00 1 383,60 650,40 

UPSVRaR  BV – na stravu zadarmo pre žiakov ZŠ 2 390,40 2 029,20 361,20 

Pôdohospodárska 

platobná 

agentúra 

KT – proj- MK a park. Úpravy v obci 

Rudník 

46 750,00 46 750,00 0,00 

Environmentálny 

fond 

KT – proj- Modernizácia kotolne 

a vykurovania v ZŠ Rudník 

81  000,00 81 000,00 0,00 

Úrad vlády KT – výstavba Detských ihrísk 8 000,00 0,00 8 000,00 

prenesené z r. 

2018 
    

Okresný úrad TN 

(MV SR) 

BV – normatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ 

4 086,18 4 086,18 0,00 

Okresný úrad TN 

(MŠ SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ - vzdelávacie               

          poukazy 

0,59 0,59 0,00 

Okresný úrad TN 

(MV SR) 

BV – nenormatívny príspevok- 

          prenesené komp.ZŠ – doprava 

         žiakov  

6,16 6,16 0,00 

MV SR BV – rekonštrukcia hasičskej  

          budovy 

20 767,00 20 767,00 0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
1.) V januári 2016 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania, Bratislava uzatvorená dohoda 

o splátkach k vráteniu neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých na 

výstavbu nájomných bytov 16 b. j. v obci Rudník na základe zmluvy o poskytnutí podpory 

číslo 303/944/2005. Neoprávnene použité prostriedky boli v sume 29 921,73 €. Uvedenú 

sumu sa Obec Rudník zaviazala uhradiť do 15.3.2018 v mesačných splátkach po  1 246,74 €.  

K 31.12.2017 bola z čiastky 29 921,73 € splatená čiastka 28 675,02 €. V roku 2018 bolo 

z tejto čiastky splatené 1 246,74 € – preplatok 0,03 € je vedený v banke ŠFRB ako zostatok na 

splátkovom účte. 
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2.) Finančné usporiadanie prijatej dotácie 
Poskytovateľ  

 

 

    

 

      

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

                                   

 

- 2 - 

Suma  prijatých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

 

- 5 - 

FPU BV – na Nevšedné podoby prútia 2 000,00 2 000,00 0,00 

 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Prijímateľ Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

  

Mesto Myjava  – CVČ Myjava- na BV - 

na činnosť krúžkov- záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým bydliskom v Rudníku 

 

271,20 

 

271,20 

 

0,00 

Mesto Myjava – Spoločná obecná 

úradovňa- na BV - na úsek stavebného 

poriadku z cudzích zdrojov 

 

1 069,61 

 

1 069,61 

 

0,00 

Mesto Myjava – Spoločná obecná 

úradovňa- na BV - na úsek stavebného 

poriadku a  úsek cestnej dopravy 

a pozemné komunikácie 

z vlastných zdrojov obce 

 

 

1 604,00 

 

 

1 604,00 

 

 

0,00 

Mesto Myjava – Spoločná obecná 

úradovňa- na BV - na úsek stavebného 

poriadku a  úsek cestnej dopravy 

a pozemné komunikácie 

z vlastných zdrojov obce  

(refundácia výdavkov z r. 2018) 

 

 

702,77 

 

 

702,77 

 

 

0,00 

Mesto Stará Turá – CVČ Stará Turá- na 

BV - záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

bydliskom v Rudníku 

37,60 37,600 0,00 

Mesto Myjava  

na bežné výdavky –  rekonštrukcia domu 

smútku v Myjave 

23 160,00 23 160,00 0,00 

 

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Poskytovateľ  

 

 

    

 

Účelové určenie grantu, transferu  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

Suma  prijatých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

 

Suma skutočne 

použitý 

ch finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel 

 

 

 

VÚC –TSK BV – na Nevšedné podoby prútia 800,00 800,00 0,00 
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f) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 
Prijímateľ Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

  

Nemocnica s poliklinikou Myjava 

na bežné výdavky – podpora darcovstva 

krvi – občerstvenie darcov krvi 

 

60,00 

  

 60,00 

  

0,00 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

 

Účelové určenie grantu, transferu   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

Suma   

prijatého 

daru  

 

 

 

Suma  

skutočne 

použitého daru 

Rozdiel 

 

 

 

JUDr. 

Marônek 
Dar na  KV - MK u Mockov 3 998,97 3 998,97 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce -  

Hodnotiaca správa k plneniu programového 

rozpočtu         
Obec nerobí plnenie programov obce. Obecné zastupiteľstvo dňa 30.11.2018 uznesením č. 

13C/2018  schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu  bez programovej štruktúry. 

 

 

13. Návrh uznesenia 
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému  

     účtu Obce Rudník za rok 2019. 

 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Rudník za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie   bez výhrad. 

 

 

 

Vypracovala: Viera Menšíková                                Predkladá: Monika Malcová 

 

V Rudníku dňa 14.5.2020 


