
 

 

 

Záverečný účet Obce Oľka 

za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Vladimír Ščerba – starosta obce 

 

V Oľke   dňa 28.mája 2019 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.mája 2019 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 28.06.2019, uznesením č. 1/6-2019. 

 

 

 

 

 



a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z.z. v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou 

Druh   Príjmy   Výdaje   Rozdiel 

Bežný rozpočet  102 461,43 €    88 566,10 €  + 13 895,33 € 

Kapitálový rozpočet 173 107,31 €  183 698 76 €  - 10 591,45 € 

Spolu:   275 568,74 €  272 264,86 €  +  3 303,88 € 

Finančné operácie         773,21 €      3 838,69 €   -  3 065,48 € 

 

Príjmová časť rozpočtu 

 Bežné príjmy sú oproti rozpočtovaným vyššie o 3 795,55 eur, pričom podielové dane su 
vyššie o 4 504,39 eur, avšak výber miestnych daní a poplatku je nižší o 4 012,98 eur, príjmy 
z prenájmu sú vyššie o 3 843,44 €. 

 Kapitálové príjmy, sú tvorené transfermi zo štátneho rozpočtu. Do príjmov je zahrnuté 
aj použitie prostriedkov rezervného fondu tvoreného z prebytku rozpočtu 
v predchádzajúcom období. 

 

Výdavková časť rozpočtu 

 Bežné výdavky sú oproti rozpočtovaným nižšie o 4 099,78 eur, na kapitálové výdavky 
boli použité hlavne transfery zo ŠR a čiastočne aj vlastné prostriedky a to na výstavbu 
kanalizácie, opravu ciest a rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

a) Bilancia aktív a pasív 

Na strane aktív je pozitívom zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku, zvýšili sa 
však daňové pohľadávky. 

Na strane pasív je stav nasledovný: 

- záväzky voči dodávateľom sa oproti roku 2017 zvýšili o 6 909,41eur 
- nevyfakturované dodávky – pokles o 3 427,28 eur 
- bankové úvery – zníženie o 3 838,69 eur 

 
b) Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 je 48 787,- eur a v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom je nižšia o 3 838,69 eur. 

Podiel celkovej sumy dlhu obce zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka je 43,05%. 

 



 

c) Obec je zakladateľom neziskovej organizácie, ktorá je t.č. v likvidácii. 
 

d) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 Zák.č. 583/2004 
Z.z. 
Obec zo svojho rozpočtu dotácie neposkytla. 
 

e) Obec na vlastný účet podnikateľskú činnosť nevykonáva, na tento účel bola 
založená obchodná spoločnosť Olčanka s.r.o. 
 

f) Obec netvorí programový rozpočet. 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 238,40 EUR. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


