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Záverečný účet Obce Prašice za rok 2019 
 

 

 

A.  Rozpočet obce na rok 2019  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. 

Obec v roku 2019 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 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 29.10.2018 uznesením č. 

389/2018.  

Bol zmenený šestnásťkrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. I/2019 starostky obce dňa 28.02.2019  

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. II/2019 uznesením č. 29/2019 dňa 

06.03.2019 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. III/2019 starostky obce dňa 18.03.2019  

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. IV/2019 starostky obce dňa 10.04.2019  

- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. V/2019 uznesením č. 41/2019 dňa 

25.04.2019  

- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VI/2019 starostky obce dňa 03.06.2019  

- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VII/2019 uznesením č. 59/2019 dňa 

20.06.2019 

- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VIII/2019 starostky obce dňa 

29.07.2019  

- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. IX/2019 uznesením č. 81/2019 dňa 

28.08.2019  

- desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. X/2019 starostky obce dňa 16.09.2019 

- jedenásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XI/2019 starostky obce dňa 

30.09.2019  

- dvanásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XII/2019 uznesením č. 97/2019 dňa 

30.10.2019 

- trinásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XIII/2019 starostky obce dňa 

18.11.2019 

- štrnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XIV/2019 uznesením č. 115/2019 dňa 

16.12.2019 

- pätnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XV/2019 starostky obce dňa 

20.12.2019  

- šestnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XVI/2019 starostky obce dňa 

30.12.2019  
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Rozpočet obce k 31.12.2019: 
 

Rozpočet obce v EUR: 

 

 

 

 

 

  

 

 

z toho:  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Bežné, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a príjmy RO s právnou 

subjektivitou: 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia 

2.246.385,00 2.252.107,23 100,26% 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1.753.820,00 2.246.385,00 

Výdavky celkom 1.753.820,00 2.113.720,00 

Hospodárenie obce  0,00 +132.665,00 

 Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Bežné príjmy – obec 1.601.775,00 1.721.470,00 

Bežné príjmy – ZŠ s MŠ 133.505,00 113.710,00 

Bežné výdavky – obec 654.185,00 653.710,00 

Bežné výdavky – ZŠ s MŠ 973.690,00 962.730,00 

Hospodárenie – bežný rozpočet  +107.405,00 +218.740,00 

 Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Kapitálové príjmy - obec 15.000,00 268.970,00 

Kapitálové výdavky - obec 47.000,00 415.945,00 

Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ 2.300,00 4.785,00 

Hospodárenie - kapitálový rozpočet -34.300,00 -151.760,00 

 Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmové finančné operácie - obec 3.440,00 142.095,00 

Príjmové finančné operácie – ZŠ s MŠ 100,00 140,00 

Výdavkové finančné operácie - obec 76.645,00 76.550,00 

Hospodárenie - finančné operácie -73.105,00 +65.685,00 
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BEŽNÉ PRÍJMY - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1.721.470,00 1.719.616,92 99,89% 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy – účet 100:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

941.995,00 941.502,93 99,95% 

 

Z toho: 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – účet 111:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

791.705,00 791.606,46 99,99% 

 

b) Daň z nehnuteľností - 121: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

85.990,00 85.926,37 99,93% 

 

Daň z nehnuteľností: 

 daň z pozemkov – účet 121001 – 41.154,18 EUR 

 daň zo stavieb – účet 121002 – 44.584,59 EUR 

 daň z bytov – účet 121003 – 187,60 EUR 
 

c) Miestne dane – 133: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

64.300,00 63.970,10 99,49% 

 

Miestne dane: 

 daň za psa – účet 133001 – 1.735,83 EUR 

 daň za nevýherné hracie automaty – účet 133003 – 1.033,24 EUR 

 daň za ubytovanie  – účet 133006 – 9.511,60 EUR 

 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – účet 133013 – 51.689,43 

EUR 

 

Za rozpočtový rok bolo uhradených 85.926,37 EUR dane z nehnuteľností, za nedoplatky 

z minulých rokov 2.202,94 EUR.  
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K 31.12.2019 za rok 2019 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 3.856,10 EUR: 

 

Daňová 

pohľadávka/ 

Rok 

Celkom 

v EUR 

Daň 

z nehnuteľnosti 

– účet 121      

Daň za 

psa – 

účet 

133001      

Daň za 

nevýherné 

hracie 

automaty 

– účet 

133003      

Daň za 

ubytovanie 

– účet 

133006      

Poplatok 

za tuhý 

komunálny 

odpad 

a drobný 

stavebný 

odpad – 

účet 

133013      

Rok 2010 128,73 128,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2011 181,83 121,73 0,00 0,00 0,00 60,10 

Rok 2012 130,03 118,03 0,00 0,00 0,00 12,00 

Rok 2013 118,03 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2014 118,03 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2015 171,39 156,39 0,00 0,00 0,00 15,00 

Rok 2016 182,50 165,50 0,00 0,00 0,00 17,00 

Rok 2017 185,50 165,50 0,00 0,00 0,00 20,00 

Rok 2018 205,26 205,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2019 2.434,80 71,66 0,00 0,00 2.352,00 11,14 

Celkom 

v EUR 

3.856,10 1.368,86 0,00 0,00 2.352,00 135,24 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy – účet 200:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

152.985,00 151.671,23 99,14% 

 

Z toho: 

 

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – účet 212: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

110.425,00 110.051,02 99,66% 

 

Patrí sem príjem: 

- z prenajatých pozemkov vo výške 11.125,75 EUR (účet 212002) – pozemky v okolí chát 

v RO Duchonka, trhové miesto, hrobové miesta, pozemky v obci Prašice, ATC Duchonka, 

poľnohospodárska pôda v nájme PPD Prašice; 

- z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 98.924,24 EUR (účet 212003) – 

nájomné bytové domy, nebytové priestory, kultúrny dom; 

- z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení vo výške 1,03 EUR (účet 212004) –  

plynové zariadenie. 
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b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – účet 220: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

22.735,00 22.097,58 97,20% 

 

Patrí sem príjem: 

- ostatné poplatky vo výške 4.894,50 EUR (účet 221004) – správne poplatky za overovanie, 

za matričné úkony, stavebné úkony, evidenciu obyvateľov, vydávanie rybárskych lístkov; 

- pokuty, penále a iné sankcie vo výške 699,95 EUR (účet 222003) – pokuty za priestupky 

od občanov prijaté cez Okresný úrad Topoľčany, úroky z exekúcie; 

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 15.459,13 EUR (účet 

223001) – hlásenie relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie služby, za predaj smetnej 

nádoby, stočné, za separovaný zber železného šrotu; 

- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 1.044,00 EUR (účet 

229005) – za malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio – účet 240: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

300,00 222,44 74,15% 

 

 Patria sem úroky z tuzemských vkladov. 

 

d) Iné nedaňové príjmy – účet 290: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

19.525,00 19.300,19 98,85% 

 

Patrí sem príjem:  

- z náhrad z poistného plnenia vo výške 296,80 EUR (účet 292006) – poistná udalosť na 

nájomnom bytovom dome 7 BJ – poškodená strešná krytina; 

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 312,28 EUR (účet 

292008) – stávkové hry;  

- príjmy z dobropisov vo výške 4.498,18 EUR (účet 292012) – elektrická energia, plyn, 

povinné zmluvné poistenie automobilov;   

- príjmy z vratiek vo výške 352,32 EUR (292017) – exekučné poplatky;  

- príjmy z refundácie vo výške 12.453,83 EUR (účet 292019) – elektrická energia, plyn, 

voda, stočné, spoločný stavebný úrad;   

- iné príjmy vo výške 1.386,78 EUR (účet 292027) – nedoplatky z ročného vyúčtovania 

energií za rok 2018 na nájomných bytových domoch. 

 

3) Bežné príjmy – tuzemské granty a transfery – účet 310: 
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

626.490,00 626.442,76 99,99% 
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Obec v roku 2019 prijala nasledovné tuzemské bežné granty a transfery: 

 

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

1. Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

3.000,00 Materiálno-technické vybavenie 

DHZ obce 

2. ÚPSVaR Topoľčany 32.932,80 Školstvo - hmotná núdza (strava, 

školské potreby) 

3. Ministerstvo vnútra SR 322,81 Odmena skladníka CO 

4. Fond na podporu umenia 1.000,00 Nákup kníh do knižnice 

5. Úrad vlády SR 10.000,00 Oprava tribúny 

6. VÚC Nitra, NSK 1.700,00 Detská olympiáda - šport 

7. VÚC Nitra, NSK 1.700,00 Dni obce Prašice – kultúra 

8. MV SR – OÚ Topoľčany 662,97 REGOB 

9. MV SR – OÚ Topoľčany 6.561,73 Matrika 

10. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

511.633,00 Mzdy a energie – normatívne fin. 

prostriedky /ŠKOLSTVO/ 

11. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

16.685,00 Dopravné – nenormatívne 

finančné prostriedky 

/ŠKOLSTVO/ 

12. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

7.635,00 Vzdelávacie poukazy – 

nenormatívne fin. prostriedky 

/ŠKOLSTVO/ 

13. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

4.366,00 Materská škola – predškolská 

výchova /ŠKOLSTVO/ 

14. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

550,00 Príspevok pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

/ŠKOLSTVO/ 

15. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

5.250,00 Lyžiarsky kurz /ŠKOLSTVO/ 

16. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

12.936,00 Asistent učiteľa – mzdy a odvody 

/ŠKOLSTVO/  

17. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva 

1.097,00 Dotácia na nákup učebníc 

/ŠKOLSTVO/ 

18. MŽP SR 187,80 Životné prostredie 

19. MDVVaRR SR 4.362,04 Spoločný stavebný úrad /Obec 

Prašice, Nemečky, Podhradie, 

Tesáre/ 

20. MDVVaRR SR 144,29 Pozem. komun. a cestná doprava 

/Obec Prašice, Nemečky, 

Podhradie, Tesáre/ 

21. MV SR - OÚ Topoľčany 3.639,12 Voľby do Európskeho 

parlamentu, Voľby prezidenta SR  

22. MV SR – OÚ Topoľčany 77,20 Register adries 

 Celkom v EUR 626.442,76  

 

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

zúčtovanie poskytnutých BT bolo vykonané riadne a za podmienok určených poskytovateľmi. 
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KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

268.970,00 268.958,50 100,00% 

 

 

1) Kapitálové príjmy – z predaja kapitálových aktív - účet 231:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

15.800,00 15.800,00 100,00% 

 
Patria sem príjmy: z predaja dielní 1. mája 175 vo výške 14.800,00 EUR, z predaja 

cestného valca vo výške 500,00 EUR, z predaja V3S Praga vo výške 500,00 EUR. 

 

2) Kapitálové príjmy – z predaja pozemkov - účet 233:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

27.170,00 27.158,50 99,96% 

 

3) Kapitálové príjmy – granty a transfery - účet 320:  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

226.000,00 226.000,00 100,00% 

 

 

Obec v roku 2019 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery (účet 322001, 322002):  

 

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. MV SR 6.000,00 Dobudovanie kamerového 

systému v obci 

2. MŠVaV SR – KŠÚ Nitra 100.000,00 Rekonštrukcia kotolne v ZŠ s MŠ 

3. Úrad vlády SR 20.000,00 Rekonštrukcia Domu smútku 

4. Environmentálny fond 100.000,00 Technické vybavenie ČOVky 

 Celkom v EUR 226.000,00  

 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

142.095,00 149.681,93 105,34% 
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Z toho: 

 

 V roku 2018 Základná škola s Materskou školou prijala bežný transfer od Okresného 

úradu v Nitre, odbor školstva na dopravné pre žiakov ZŠ v celkovej výške 16.809,00 

EUR. Z tohto transferu nevyčerpala sumu 645,37 EUR (účet 453), ktorá sa preniesla 

do roku 2019, kedy bola účelovo použitá na dopravné pre žiakov ZŠ. Transfer bol 

v roku 2019 vyúčtovaný Obvodnému úradu v Nitre, odbor školstva. 

 V roku 2019 boli použité prostriedky z predchádzajúcich rokov z peňažných fondov, 

konkrétne z fondu opráv, údržby a prevádzky vo výške 1.907,72 EUR (účet 453).  

Prostriedky z fondu opráv, údržby a prevádzky boli použité na úhradu nákladov na 

opravy a údržby 44 nájomných bytových domov, výmenu okien na BJ 1366, výmenu 

vchodových dverí na BJ 1367, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, komínov. 

 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2019 zo dňa 28.08.2019 bolo schválené 

použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 159.450,00 EUR. Skutočné 

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v priebehu roka 2019 bolo vo 

výške 139.311,64 EUR.  Prostriedky z rezervného fondu boli použité na financovanie 

týchto investičných akcií: 

1) Stavebné úpravy Domu smútku /výmena strešnej krytiny, fasáda, sociálne 

zariadenia, zámková dlažba, výstavba prístrešku, úprava okolia/ vo výške 

79.895,02 EUR /pôvodná výška 100.000,00 EUR/. Investičnú akciu realizoval 

dodávateľ spoločnosť TOP CAPITAL s. r. o. Urmince. 

2) Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne v Základnej škole s materskou 

školou  /rekonštrukcia plynových potrubí, kotlov, rozvodov, stavebné úpravy/ 

vo výške 17.400,00 EUR . Investičnú akciu realizoval dodávateľ spoločnosť TOP 

IN s. r. o. Topoľčany. 

3) Rekonštrukcia a modernizácia Čističky odpadových vôd /rekonštrukcia 

technológie, prístrojov a zariadení/ vo výške 24.016,62 EUR /pôvodná výška 

24.050,00 EUR/. Investičnú akciu realizoval dodávateľ spoločnosť Ekoservis 

Slovensko s. r. o. Veľký Slavkov. 

4) Nákup dopravníka a kalojemu na Čističku odpadových vôd vo výške 

18.000,00 EUR. Investičnú akciu realizoval dodávateľ spoločnosť Ekoservis 

Slovensko s. r. o. Veľký Slavkov. 

 V roku 2019 Obec Prašice prijala zábezpeku vo výške 7.817,20 EUR (účet 456002) 

od nájomcov nájomných bytových domov. Zábezpeka bola prijatá na BJ č. 1401 

/4.655,00 EUR/, BJ č. 1393 /1.921,20 EUR/ a BJ č. 1366 /741,00 EUR/. Výška 

zábezpeky je v sume 6 mesačného nájomného za byt a nájomca je povinný zábezpeku 

vložiť pri uzatvorení nájomného vzťahu.   

 V roku 2019 Obec Prašice prijala zábezpeku podľa zákona o verejnom obstarávaní 

od spoločnosti MGROUP vo výške 500,00 EUR (účet 456002). Išlo o vklad 

zábezpeky pri VO v rámci investičnej akcie Modernizácia technického vybavenia 

učební ZŠ s MŠ. 
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PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU 

SUBJEKTIVITOU: 

 
Bežné príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

113.710,00 113.708,31 100,00% 

 

Obec má zriadenú 1 rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou: Základná škola 

s materskou školou Prašice. 

 

Bežné príjmy RO pozostávajú z: 

 Príjmy za prenájom (účet 212003): 3.367,75 EUR /prenájom telocvične/ 

 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (účet 223001): 35.965,51 

EUR /za réžiu, elektrickú energiu, vodu v školskej jedálni/ 

 Poplatky za školy a školské zariadenia (účet 223002): 11.677,00 EUR /neinvestičný 

poplatok za materskú školu a školský klub detí/ 

 Poplatky a platby za stravné (účet 223003): 59.439,37 EUR /potraviny v školskej 

jedálni/ 

 Z vratiek (účet 292017): 1.198,92 EUR /preplatok plynu za r. 2018 – prenesené 

kompetencie/ 

 Z dobropisov (účet 292012): 2.059,76 EUR /preplatok plynu za r. 2018 – originálne 

kompetencie/ 

 

 

Kapitálové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 

 

 

Príjmové finančné operácie: 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

140,00 141,57 101,12% 

 

Patria sem príjmy: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Išlo o zostatok 

prostriedkov z roku 2018 zo školskej jedálne vo výške 141,57 EUR (účet 453). 
 

 

C.  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  

 
Bežné, kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie, výdavky RO s právnou 

subjektivitou : 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2.113.720,00 2.110.272,24 99,84% 

 



 12 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

653.710,00 648.270,74 99,17% 

 

 

1) Bežné výdavky – účet 600: 
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

653.710,00 648.270,74 99,17% 

 

 

V tom:              v EUR 

Funkčná klasifikácia Schválený 

rozpočet na 

rok 2019 po 

poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 

31.12.2019 

% 

plnenia 

01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány 247.745,00 246.441,81 99,47% 

01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti 10.260,00 10.144,21 98,87% 

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 3.655,00 3.646,13 99,76% 

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu 13.800,00 13.746,97 99,62% 

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi 10.220,00 10.114,41 98,97% 

04.4.3 - Výstavba 16.530,00 16.441,83 99,47% 

04.5.1 – Cestná doprava 4.945,00 4.809,36 97,26% 

04.7.3 – Cestovný ruch 8.025,00 7.802,59 97,23% 

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi 59.760,00 59.595,66 99,73% 

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 23.030,00 22.705,13 98,59% 

05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny 3.795,00 3.192,62 84,13% 

06.1.0 – Rozvoj bývania 21.940,00 21.370,38 97,40% 

06.2.0 – Rozvoj obcí 120.700,00 120.122,91 99,52% 

06.4.0 – Verejné osvetlenie 17.945,00 17.851,39 99,48% 

07.2.1 – Všeobecná zdravotná starostlivosť 5.790,00 5.661,10 97,77% 

08.2.0 – Kultúrne služby 40.985,00 40.423,62 98,63% 

08.2.0 – Knižnica 1.500,00 1.481,48 98,77% 

08.2.0 – Matrika 18.965,00 18.848,18 99,38% 

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby 2.650,00 2.647,30 99,90% 

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby 2.410,00 2.337,37 96,99% 

10.2.0 – Staroba 16.360,00 16.336,97 99,86% 

10.4.0 – Rodina a deti 2.500,00 2.399,32 95,97% 

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 200,00 150,00 75,00% 

Spolu 653.710,00 648.270,74 99,17% 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – účet 610: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

200.895,00 200.804,04 99,95% 

 

Patria sem mzdové prostriedky starostky obce, pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra 

obce, matriky, spoločného stavebného úradu, odmeny pri voľbách. 

 

 611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat 

vrátane ich náhrad   155.317,24 EUR 

 612 – Príplatky     39.638,80 EUR 

 614 – Odmeny       5.848,00 EUR 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní – účet 620: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

70.750,00 70.231,85 99,27% 

 

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Ide 

o odvody do sociálnej poisťovne (nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, poistenie 

v nezamestnanosti, do rezervného fondu solidarity) a do zdravotných poisťovní (Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, ZP Dôvera). 

 

 621 – Poistné do VšZP   12.223,85 EUR 

 623 – Poistné do ZP Dôvera       7.820,32 EUR 

 625 – Poistné do Sociálnej poisťovne 50.187,68 EUR, z toho: 

- 625001 – Na nemocenské poistenie    2.816,24 EUR 

- 625002 – Na starobné poistenie  29.550,70 EUR 

- 625003 – Na úrazové poistenie    1.690,41 EUR 

- 625004 – Na invalidné poistenie    4.601,43 EUR 

- 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti   1.504,03 EUR 

- 625007 – Na poistenie do rezervného fondu  

    solidarity    10.024,87 EUR 

 

c) Tovary a služby – účet 630: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

338.030,00 333.501,33 98,66% 

 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie 

(elektrická energia, plyn, voda), materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom, odmeny členov komisií pri voľbách, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, 

odmeny poslancov OZ a ostatné tovary a služby. 

 

 631 – Cestovné náhrady        621,72 EUR 
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 632 – Energie, voda a komunikácie  66.938,21 EUR 

 633 – Materiál     28.957,30 EUR 

 634 – Dopravné      5.313,52 EUR 

 635 – Rutinná a štandardná údržba  68.321,94 EUR 

 636 – Nájomné za nájom        571,26 EUR 

 637 – Služby              162.777,38 EUR 

 

d) Bežné transfery – účet 640: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

30.235,00 29.986,55 99,18% 

 

 Patria sem výdavky na bežné transfery pre OFK Prašice, Kynologický klub, CVČ pri 

ZŠ Topoľčany, členské príspevky, finančné odmeny jednotlivcom, príspevky na stravu, 

odchodné, nemocenské dávky, sociálna výpomoc jednotlivcom. 

 

 641 – Transfery v rámci verejnej správy    2.444,32 EUR 

 642 – Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám           26.211,90 EUR 

 644 – Transfery nefinančným subjektom    1.330,33 EUR 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou  

    finančnou výpomocou a finančným prenájmom – účet 650: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

13.800,00 13.746,97 99,62% 

 

 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku     13.561,98 EUR 

 653 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou 

a finančným prenájmom                184,99 EUR 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

415.945,00 415.795,28 99,96% 

 

1) Kapitálové výdavky – účet 710: 
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

415.945,00 415.795,28 99,96% 
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V tom:             v EUR 

Funkčná klasifikácia Schválený 

rozpočet na rok 

2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% 

plnenia 

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi 600,00 600,00 100,00% 

04.5.1 – Cestná doprava 2.140,00 2.139,00 99,95% 

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 142.280,00 142.245,06 99,98% 

06.2.0 – Rozvoj obcí 137.250,00 137.242,90 99,99% 

07.2.1 – Všeobecná zdravotná starostlivosť 27.575,00 27.573,30 99,99% 

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby 1.300,00 1.300,00 100,00% 

08.4.0 – Náboženské a iné spoločen. služby 104.800,00 104.695,02 99,90% 

Spolu 415.945,00 415.795,28 99,96% 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia      21.327,44 EUR 

 716 – Prípravná a projektová dokumentácia               7.110,00 EUR 

 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia         387.357,84 EUR 

 

a) Ochrana pred požiarmi – 03.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu Požiarnej zbrojnice vo výške 600,00 

EUR. 

 

b) Cestná doprava – 04.5.1: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Chodník 1. mája pri cintoríne vo 

výške 340,00 EUR; 

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - snežná fréza vo výške 1.799,00 

EUR. 

 

c) Nakladanie s odpadovými vodami – 05.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – dopravník na ČOV vo výške 

18.228,44 EUR;  
- rekonštrukcia a modernizácia – technologické vybavenie ČOV vo výške 124.016,62 

EUR. 

 

d) Rozvoj obcí – 06.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- prípravná a projektová dokumentácia – Autobusové zastávky vo výške 800,00 EUR; 

-  prípravná a projektová dokumentácia – Plynová prípojka do kabín OFK vo výške 

570,00 EUR; 
- realizácia nových stavieb – Plynová prípojka do kabín OFK vo výške 216,36 EUR; 

- rekonštrukcia a modernizácia –  kotolňa ZŠ s MŠ vo výške 135.656,54 EUR. 

 

e) Všeobecná zdravotná starostlivosť – 07.2.1: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 
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- náklady na stavebné úpravy Zdravotného strediska vo výške 27.573,30 EUR. 

 

f) Vysielacie a vydavateľské služby – 08.3.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia miestneho rozhlasu – nákup nových hniezd vo výške 1.300,00 EUR. 

 

g) Náboženské a iné spoločenské služby – 08.4.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Stavebné úpravy Domu smútku vo 

výške 4.800,00 EUR; 

- rekonštrukcia a modernizácia – Dom smútku vo výške 99.895,02 EUR. 

 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

76.550,00 78.690,90 102,80% 

 

1) Výdavkové finančné operácie – účet 800: 
  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

76.550,00 78.690,90 102,80% 

 

Sú tu zahrnuté splátky istín z prijatých úverov – Prima banka, SZRB a ŠFRB 

(výstavba 13+8 b. j.; 7 b. j.; 8 b .j. blok „A+B“, rekonštrukcia ZŠ s MŠ, revitalizácia 

centrálnej časti obce) – vo výške 76.534,70 EUR.  

Sú tu zahrnuté ostatné výdavkové finančné operácie – vrátená zábezpeka podľa 

zákona o verejnom obstarávaní vo výške 500,00 EUR. 

Sú tu zahrnuté ostatné výdavkové finančné operácie – vrátená zábezpeka nájomcom 

nájomných bytových domov vo výške 1.656,20 EUR. 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu. 

 

 819002 – Vrátené finančné zábezpeky    2.156,20 EUR 

 821005 – Z bankových úverov dlhodobých  27.874,16 EUR 

 821007 – Z ostatných úverov, pôžičiek a  

návratných finančných výpomocí dlhodobých  48.660,54 EUR 
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VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU 

SUBJEKTIVITOU: 
  

a) Bežné výdavky – účty 610, 620, 630, 640:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

962.730,00 962.732,24 100,00% 

 

 Patria sem finančné prostriedky poskytnuté Základnej škole s materskou školou 

Prašice v nasledovných kapitolách: 

 Prenesené kompetencie (poskytnuté MV SR - Okresným úradom v Nitre, odbor 

školstva): 560.265,40 EUR; z toho: 

- Mzdy: 427.099,54 EUR; 

- Tovary a služby: 68.530,46 EUR; 

- Vzdelávacie poukazy: 7.635,00 EUR; 

- Dopravné žiakom: 16.685,00 EUR; 

- Dopravné žiakom z roku 2018 – príjem do r. 2019: 645,37 EUR; 

- Dopravné žiakom nevyčerpané v r. 2019 – presun do r. 2020: -531,97 EUR 

- Materská škola – predškolská výchova: 4.366,00 EUR; 

- Príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 550,00 EUR; 

- Dohadovacie konanie - mzdy: 16.003,00 EUR; 

- Asistent učiteľa – mzdy: 12.936,00 EUR; 

- Učebnice: 1.097,00 EUR; 

- Lyžiarsky kurz: 5.250,00 EUR 

 Originálne kompetencie (poskytnuté obcou Prašice): 274.906,40 EUR; z toho: 

- Mzdy: 235.150,00 EUR; 

- Tovary a služby: 39.340,00 EUR; 

- Cestovné žiakom (Okšov Mlyn, Nový Svet, Duchonka): 416,40 EUR. 

 Hmotná núdza (poskytnutá ÚPSVaR Topoľčany): 19.693,20 EUR (strava: 19.593,60 

EUR, školské potreby: 99,60 EUR). Celkový príjem dotácie na stravu bol v hodnote 

32.833,20 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia bola vo výške 13.239,60 EUR – dňa 

20.12.2019 vrátené späť ÚPSVaR Topoľčany. 

 Neinvestičný poplatok –transfer (od ZŠ) v hodnote 6.893,92 EUR (zozbierané fin. 

prostriedky od rodičov detí na nákup kníh, pomôcok pre deti, ...) nie je zahrnutý 

v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo 

výdavkovej časti rozpočtu. Celková výška neinvestičného poplatku bola 11.677,00 

EUR, z toho bolo 6.893,92 EUR použitých na bežné výdavky a 4.783,08 EUR na 

kapitálové výdavky (nákup preliezok). 

 Príjmy za stravu, réžiu a energie v školskej jedálni v hodnote 35.965,51 EUR nie sú 

zahrnuté v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má 

v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu. Sú to príjmy za stravovanie cudzích 

stravníkov - stravníkov z Domova sociálnych služieb „Môj domov“ v školskej jedálni. 

 Príjmy za potraviny v školskej jedálni v hodnote 58.381,38 EUR = 59.439,37 EUR + 

141,57 EUR (počiatočný stav v ŠJ z r. 2018) – 1.199,56 EUR (konečný zostatok v ŠJ, 

ktorý sa presúva do r. 2020). Nie sú zahrnuté v rozpočtových príjmoch a výdavkoch 

obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu.  

 Príjmy z prenájmu telocvične v hodnote 3.367,75 EUR nie sú zahrnuté 

v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo 
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výdavkovej časti rozpočtu. Sú to príjmy, ktoré Základná škola vyberá za prenájom 

telocvične, ktorú má v správe od obce. 

 Príjmy z vratiek a z dobropisov – vyúčtovanie spotreby plynu za predchádzajúci rok 

v hodnote 3.258,68 EUR. Nie sú zahrnuté v rozpočtových príjmoch a výdavkoch 

obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu. Sú to príjmy, 

ktoré Základná škola dostala z ročného vyúčtovania energií – plynu za r. 2018. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

 

b) Kapitálové výdavky – účet 710:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

4.785,00 4.783,08 99,96% 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 713004 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nákup preliezok 

pre ŠKD v hodnote 4.783,08 EUR /hradené z príjmu za neinvestičný poplatok/. 

 

 

 

c) Výdavkové finančné operácie:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 
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D.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2019 pozostáva z nasledovných kapitol:  
 

 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2019 

v EUR 

Bežné príjmy spolu 1.833.325,23 

z toho: bežné príjmy obce 1.719.616,92 

            bežné príjmy RO  113.708,31 

Bežné výdavky spolu 1.611.002,98 

z toho: bežné výdavky obce 648.270,74 

            bežné výdavky RO  962.732,24 

Bežný rozpočet - prebytok +222.322,25 

Kapitálové príjmy spolu 268.958,50 

z toho: kapitálové príjmy obce 268.958,50 

            kapitálové príjmy RO  0,00 

Kapitálové výdavky spolu 420.578,36 

z toho: kapitálové výdavky obce 415.795,28 

            kapitálové výdavky RO 4.783,08 

Kapitálový rozpočet - schodok -151.619,86 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +70.702,39 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku 0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +70.702,39 

Príjmové finančné operácie spolu 142.006,30 

z toho: PFO obce s výnimkou cudzích prostriedkov* 141.864,73 

            PFO RO s výnimkou cudzích prostriedkov 141,57 

Výdavkové finančné operácie spolu 76.534,70 

z toho: VFO obce s výnimkou cudzích prostriedkov** 76.534,70 

            VFO RO s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií – prebytok +65.471,60 

PRÍJMY SPOLU 2.244.290,03 

VÝDAVKY SPOLU 2.108.116,04 

Hospodárenie obce  +136.173,99 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku (nevyčerpaný bežný 

transfer na dopravné pre žiakov ZŠ + nevyčerpaný kapitálový 

transfer na dobudovanie kamerového systému + nevyčerpané 

prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv + nevyčerpané 

prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu) 

15.993,33 

Upravené hospodárenie obce +120.180,66 

 

*Obec Prašice mala k 31.12.2019 skutočné čerpanie príjmových finančných operácií vo výške 

149.681,93 EUR. Z tejto sumy na tvorbu výsledku hospodárenia boli vylúčené cudzie 

finančné prostriedky vo výške 7.817,20 EUR /prijatá finančná zábezpeka od nájomcov 

nájomných bytov vo výške 7.317,20 EUR + prijatá finančná zábezpeka podľa zákona 

o verejnom obstarávaní vo výške 500,00 EUR/. 
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**Obec Prašice mala k 31.12.2019 skutočné čerpanie výdavkových finančných operácií vo 

výške 78.690,90 EUR. Z tejto sumy na tvorbu výsledku hospodárenia boli vylúčené cudzie 

finančné prostriedky vo výške 2.156,20 EUR /vrátená finančná zábezpeka nájomcom 

nájomných bytov vo výške 1.656,20 EUR + vrátená finančná zábezpeka podľa zákona 

o verejnom obstarávaní vo výške 500,00 EUR/. 

 

 

Obec Prašice skončila rozpočtový rok 2019 s prebytkom rozpočtu vo výške 70.702,39 EUR.  

 

 Rozpočtový výsledok hospodárenia obce podľa § 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 sa zisťuje sumarizáciou bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu za 

daný rozpočtový rok nasledovne: 

Bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 222.322,25 EUR; 

Kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 151.619,86 EUR; 

Výsledok hospodárenia bežného a kapitálové rozpočtu obce za rok 2019 je prebytok vo 

výške 70.702,39 EUR. 

 

 

Prebytok bežného rozpočtu: 

v centoch:  

Bežné príjmy Bežné výdavky Rozdiel – VH 

1.833.325,23 1.611.002,98 +222.322,25 

 

 

Schodok kapitálového rozpočtu: 

v centoch:  

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Rozdiel – VH 

268.958,50 420.578,36 -151.619,86 

 

 

Výsledok hospodárenia: 

v centoch:  

Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového 

rozpočtu 

Rozdiel - VH 

+222.322,25 -151.619,86 +70.702,39 

 

 

Finančné operácie: 

v centoch:  

Príjmové FO Výdavkové FO Rozdiel – VH 

142.006,30 76.534,70 +65.471,60 

 

 

CELKOVO = bežný rozpočet + kapitálový rozpočet + finančné operácie : 

v centoch:  

CELKOVO PRÍJMY CELKOVO VÝDAVKY Rozdiel - VH 

2.244.290,03 2.108.116,04 +136.173,99 
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REKAPITULÁCIA výsledku hospodárenia za r. 2019: 

  

Prebytok bežného rozpočtu (bežné príjmy – bežné výdavky) +222.322,25 EUR 

Presun nevyčerpaných prostriedkov: dopravné z r. 2018 – 645,37 

EUR; prostriedky z rezervného fondu obce – 139.311,64 EUR; 

prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv – 1.907,72 EUR; 

nevyčerpané prostriedky školského stravovania – 141,57 EUR. Príjem 

týchto finančných prostriedkov do rozpočtu obce bol cez príjmové FO. 

Výdavky týchto finančných prostriedkov boli cez bežné a kapitálové 

výdavky. 

+ 142.006,30 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu (kapitál. príjmy – kapitál. výdavky) - 151.619,86 EUR 

Splátky istín úverov cez výdavkové FO – boli vykryté z prebytku  

bežného rozpočtu obce (úvery voči Prima banke, SZRB a ŠFRB) 
- 76.534,70 EUR 

CELKOM – rozdiel: Výsledok hospodárenia - prebytok + 136.173,99 EUR 

 

  

 Prebytok rozpočtu v sume 70.702,39 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, upravený o zostatok 

finančných operácií (prebytok) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 65.471,60 EUR a upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume 15.993,33 EUR 

navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu:  120.180,66 EUR 

 

 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 zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 531,97 EUR, a to na: 

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ) 

v sume 531,97 EUR; 

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové 

výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6.000,00 EUR, 

a to na: vybudovanie kamerového systému v obci /dotácia od MV SR/ v sume 

6.000,00 EUR; 

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

18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov v sume 8.261,80 EUR;  

d) 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 1.199,56 EUR (RO), 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2019 vo výške 120.180,66 EUR. 
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Prehľad zostatkov finančných prostriedkov k 31.12.2019 na bankových účtoch 

a v pokladni: 

 

Účet 
Suma v 

EUR 

211 - pokladnica 2.693,15 

221 – bankové účty, z toho: 282.153,93 

Prima banka, č. účtu: SK0256000000000886669001 – základný bežný účet 113.873,75 

Prima banka, č. účtu: SK0256000000000886669001 – depozit na mzdy 12/2019 2.500,63 

Prima banka, č. účtu: SK1056000000000886667014 – FOÚP 8 BJ 7.635,50 

Prima banka, č. účtu: SK2856000000000886666011 – zábezpeka 36.062,80 

Prima banka, č. účtu: SK1956000000000886662002 – sociálny fond 2.132,86 

Prima banka, č. účtu: SK3256000000000886667006 – školstvo 635,17 

Prima banka, č. účtu: SK4956000000000886660007 – FOÚP 13 BJ 13.566,35 

Prima banka, č. účtu: SK8456000000000841530030 – rezervný fond 59.292,36 

VÚB, č. účtu: SK0902000000003138995251 – nájomné byty 9.950,32 

Prima banka, č. účtu: SK3556000000000841531009 – FOÚP 7 BJ 9.799,18 

Prima banka, č. účtu: SK1856000000000841538008 – FOÚP 8 BJ blok „B“ 13.656,93 

Prima banka, č. účtu: SK3256000000000841536010 – FOÚP 8 BJ blok „A“ 13.048,08 

SPOLU pokladnica a bankové účty /211+221/ 284.847,08 

 

 

2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019:   
 

 Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov 

účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 5 

(okrem účtov 591 a 595): 

 

T 6. Výnosy  1.422.203,97 EUR 

T 5. Náklady ( bez účtu 591) 1.332.784,68 EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením + 89.419,29 EUR 

591 Splatná daň z príjmov 42,21 EUR   

Účtovný výsledok hospodárenia + 89.377,08 EUR  

 

Celkový účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 je vo výške: + 89.377,08 EUR  

/zisk/ 

 

Kontrolný výpočet výsledku hospodárenia za účtovné obdobie: 

(+/-) Majetok spolu – (oceňovacie rozdiely + fondy + nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov + záväzky + časové rozlíšenie + vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice) 

 

Spolu majetok: 7.989.235,32 EUR – 7.899.858,24 EUR (súčet) =   + 89.377,08 EUR 

Oceňovacie rozdiely  0,00 EUR 

Fondy 0,00 EUR 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 3.960.559,71 EUR 

Záväzky 1.155.575,27 EUR 

Časové rozlíšenie 2.783.723,26 EUR 

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0,00 EUR  

SÚČET 7.899.858,24 EUR 
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 Obec v roku 2019 mala vyššie výnosy ako náklady, vznikol kladný výsledok 

hospodárenia. 

 

      Účtovný  výsledok  hospodárenia za rok 2019 – zisk, bude v roku 2020 preúčtovaný  

nasledovne: 

   

- usporiadanie kladného výsledku hospodárenia: 431 / 428      

 

 

1./ Účtovný výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základnej 

školy s Materskou školou v Prašiciach za rok 2019: 

 

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2019:                 - 2.723,98 EUR 

Účtovná trieda 6 – VÝNOSY     1.046.904,25 EUR 

Účtovná trieda 5 – NÁKLADY     1.049.628,23 EUR  

Účtovný výsledok hospodárenia – strata        - 2.723,98 EUR 

 

 

E. 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 znení neskorších predpisov. Vedie sa na samostatnom bankovom účte v Prima banke, a. s.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 

 Obec za r. 2019 dosiahla celkový výsledok hospodárenia po vylúčení účelovo 

viazaných finančných prostriedkov a po zohľadnení výsledku hospodárenia finančných 

operácií vo výške 120.180,66 EUR, ktorý z dôvodu nevytvárania iných fondov v plnej výške 

odvedie do rezervného fondu obce. 

 

v EUR              

Názov Počiatočný stav 

k 01.01.2019 

Prírastky - 

tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

Rezervný fond – účet 22124 50.105,71 148.499,49 139.312,84 59.292,36 

 

 

Pohyby na účte rezervného fondu za r. 2019: 

 

Rezervný fond – účet 22124  Pohyby v EUR 

Počiatočný stav k 01.01.2019 50.105,71 EUR 

Prírastky, z toho: 148.499,49 EUR 

Z prebytku hospodárenia obce za r. 2018 – podľa 

schváleného záverečného účtu obce za rok 2018, uznesenie 

č. 60/2019 zo dňa 20.06.2019 

148.499,49 EUR 

Úbytky, z toho: 139.312,84 EUR 

Použitie RF, uznesenie OZ č. 82/2019 zo dňa 28.08.2019 

na úhradu nákladov na investičnú akciu: Rekonštrukcia 

a modernizácia technologického vybavenia ČOV 

24.016,62 EUR 
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Použitie RF, uznesenie OZ č. 82/2019 zo dňa 28.08.2019 

na úhradu nákladov na investičnú akciu: Nákup 

dopravníka na ČOV 

18.000,00 EUR 

Použitie RF, uznesenie OZ č. 82/2019 zo dňa 28.08.2019 

na úhradu nákladov na investičnú akciu: Rekonštrukcia 

a modernizácia kotolne v ZŠ s MŠ 

17.400,00 EUR 

Použitie RF, uznesenie OZ č. 82/2019 zo dňa 28.08.2019 

na úhradu nákladov na investičnú akciu: Rekonštrukcia 

a modernizácia Domu smútku 

79.895,02 EUR 

Poplatky banke 1,20 EUR 

Konečný stav k 31.12.2019 59.292,36 EUR 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva. Účet 

sociálneho fondu je vedený na samostatnom bankovom účte v Prima banke, a. s.. 

 

v EUR              

Názov Počiatočný stav 

k 01.01.2019 

Prírastky - 

tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

Sociálny fond – účet 22107 1.723,44 1.892,01 1.482,59 2.132,86 

 

 

Pohyby na účte sociálneho fondu za r. 2019: 

 

Sociálny fond – účet 22107 Pohyby v EUR 

Počiatočný stav k 01.01.2019 1.723,44 EUR 

Prírastky, z toho: 1.892,01 EUR 

Povinný prídel 1,05% zo miezd zamestnancov 1.892,01 EUR 

Úbytky, z toho: 1.482,59 EUR 

Čerpanie SF na stravu - stravné lístky pre zamestnancov 1.482,59 EUR 

Konečný stav k 31.12.2019 2.132,86 EUR 

 

Prírastky: 

Prírastky do sociálneho fondu boli tvorené z povinného prídelu vo výške 1,00 % 

z hrubých miezd zamestnancov obce a z ďalšieho prídelu vo výške 0,05 % z hrubých miezd 

zamestnancov obce /administratívni pracovníci, robotníci, hlavná kontrolórka obce, od 

01.01.2016 tvorí SF aj starostka obce/.  

Príjem do SF v roku 2019 bol v celkovej výške: 1.892,01 EUR a pozostáva: 113,58 

EUR - prídel z HM za 12/2018 a 1.778,43 EUR z HM 1-11/2019. Prídel z HM za 12/2019 v 

sume: 125,73 EUR bude na účet SF pripísaný až v mesiaci 01/2020, predpis – tvorba SF k 

31.12.2019 je v účtovníctve obce riadne zaúčtovaná cez interný doklad. 

 

Úbytky: 

 Čerpanie finančných prostriedkov sociálneho fondu bolo v roku 2019 len na 

stravovanie zamestnancov v sume 1.482,59 EUR.  
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Fond opráv, údržby a prevádzky /FOÚP/ 

Obec vytvára fond opráv, údržby a prevádzky v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 

443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Od 01.09.2017 je účinná Smernica o tvorbe a 

čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s 

použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, ktorá upravuje tvorbu 

a použitie prostriedkov fondu. Tvorbu FOÚP uskutočňujú nájomcovia nájomných bytových 

domov v pravidelných platbách v mesačnom nájomnom. Stanovenie výšky FOÚP bolo 

realizované v súlade s platnou legislatívou a vyhláškami v danom období. Použitie FOÚP je 

upravené podľa platnej legislatívy a finančné prostriedky vo fonde je možné čerpať len na 

opravy väčšieho rozsahu. 

Od 01.05.2013 má obec uzatvorenú Mandátnu zmluvu so spoločnosťou Hermann SK 

/od 01.09.2016 zmena mandatára na spoločnosť SlužbyTop s. r. o./  na správu nájomných 

bytových domov. Tvorbu a použitie prostriedkov FOÚP vedie vo svojom účtovníctve obec. 

 

 Zostatky finančných prostriedkov FOÚP z minulých rokov obec eviduje 

v účtovníctve na účtoch nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 428AÚ 

analyticky podľa jednotlivých bytových domov, ako aj fyzicky a účtovne na bankových 

účtoch 221AÚ. Tvorba FOÚP v r. 2019 bola realizovaná na výnosové účty 648AÚ a použitie 

FOÚP v r. 2019 bolo realizované na príslušné nákladové účty účtovej triedy 5.   

 V priebehu roka 2019 bol príjem finančných prostriedkov FOÚP za všetky bytové 

jednotky účtovaný na jednom bankovom účte /VÚB účet – 22126/, na ktorý nájomcovia 

uhrádzali nájom, ktorý pozostával zo ŠFRB úveru, poistenia za bytový dom, finančných 

prostriedkov na FOÚP, preddavkov na energie /voda, stočné a elektrická energia/ a poplatku 

za správu bytov. V pravidelných mesačných intervaloch (1 x mesačne) boli príjmy finančných 

prostriedkov FOÚP fyzicky prevedené z účtu VÚB (22126) na jednotlivé bankové účty 

bytových domov (Prima banka – 22111, 22102, 22127, 22128, 22129). Čerpanie finančných 

prostriedkov FOÚP sa realizuje priamo z jednotlivých bankových účtov príslušného bytového 

domu.   

 Počas roka 2019 sa v pravidelných mesačným platbách realizovala tvorba a čerpanie 

na jednotlivých bankových účtoch bytových domov podľa skutočného plnenia na strane 

príjmov a výdavkov. 

    

 Zostatok finančných prostriedkov FOÚP na bankových účtoch k 31.12.2019 
(prostriedky z minulých rokov + prostriedky z r. 2019) je vo výške 57.706,04 EUR. 

 

 

Prostriedky FOÚP – pohyby na bankových účtoch /221AÚ/ v EUR: 

              

Názov Počiatočný 

stav 

k 01.01.2019 

Prírastky 

- tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Konečný 

stav 

k 31.12.2019 

FOÚP 13 BJ – 22111 11.227,43 2.913,72 574,80 13.566,35 

FOÚP 8 BJ - 22102  6.043,10 1.905,60 313,20 7.635,50 

FOÚP 7 BJ – 22127 8.293,02 1.853,88 347,72 9.799,18 

FOÚP 8 „B“ – 22128 12.009,57 1.983,36 336,00 13.656,93 
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FOÚP 8 „A“ - 22129 11.871,12 1.983,36 806,40 13.048,08 

CELKOM 49.444,24 10.639,92 2.378,12 57.706,04 

 

 

F.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR  
 

OBEC 

 

A K T Í V A  

Názov   Začiatočný zostatok k  

1.1.2019 

Konečný zostatok k  

31.12.2019 

Neobežný majetok spolu 6.908.481,84 7.033.735,55 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 20.382,67 

Dlhodobý hmotný majetok 6.513.089,37 6.617.960,41 

Dlhodobý finančný majetok 395.392,47 395.392,47 

Obežný majetok spolu 1.006.911,04 952.027,96 

Z toho :   

Zásoby 939,61 1.893,85 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

681.036,07 641.045,64 

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 33.575,92 24.232,54 

Finančné účty 291.359,44 284.855,93 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 3.372,35 3.471,81 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 7.918.765,23 7.989.235,32 

 

P A S Í V A 

Názov Začiatočný zostatok k  

1.1.2019 

Konečný zostatok k  

31.12.2019 

Vlastné imanie  3.960.559,71 4.049.936,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  3.960.559,71 4.049.936,79 
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Záväzky 1.178.083,03 1.155.575,27 

z toho :   

Rezervy 2.200,00 2.280,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

645,37 6.531,97 

Dlhodobé záväzky 943.208,40 894.288,42 

Krátkodobé záväzky 79.627,38 127.988,28 

Bankové úvery a výpomoci 152.401,88 124.486,60 

Časové rozlíšenie 2.780.122,49 2.783.723,26 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 7.918.765,23 7.989.235,32 

 

 

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA – ZŠ s MŠ 

 

A K T Í V A  

Názov   Začiatočný zostatok k  

1.1.2019 

Konečný zostatok k  

31.12.2019 

Neobežný majetok spolu 695.413,85 653.316,72 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 695.413,85 653.316,72 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 65.811,77 76.689,13 

Z toho :   

Zásoby 1.488,05 337,33 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 7.153,81 9.048,69 

Finančné účty 57.169,91 67.303,11 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1.046,07 2.169,72 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 762.271,69 732.175,57 
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P A S Í V A 

Názov Začiatočný zostatok k  

1.1.2019 

Konečný zostatok k  

31.12.2019 

Vlastné imanie  -6.067,70 -8.791,68 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  -6.067,70 -8.791,68 

Záväzky 746.946,60 719.499,88 

z toho :   

Rezervy 3.961,00 7.292,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

680.287,00 640.296,57 

Dlhodobé záväzky 1.817,07 2.260,57 

Krátkodobé záväzky 60.881,53 69.650,74 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 21.392,79 21.467,37 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 762.271,69 732.175,57 

 

Bilančná kontinuita konečného účtu súvahového k 31.12.2019 a začiatočného 

účtu súvahového k 01.01.2020 bola riadne dodržaná. 

 

 

G.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

 

 Dlhodobé: 
 

Druh záväzku Účet Záväzky 

celkom 

k 31.12.2019 

v EUR 

z toho 

v lehote 

splatnosti 

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Záväzky zo soc. fondu 47201 2.258,59 2.258,59 0,00 

Dlh. prijaté preddavky – 

zábezpeka na 8+13 b. j.  

47905 15.894,00 15.894,00 0,00 

Dlh. prijaté preddavky – 47906 6.611,20 6.611,20 0,00 
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zábezpeka na 8 b. j. blok „B“  

Dlh. prijaté preddavky – 

zábezpeka na 8 b. j. blok „A“  

47907 6.883,80 6.883,80 0,00 

Dlh. prijaté preddavky – 

zábezpeka na 7 b. j. 

47908 6.673,80 6.673,80 0,00 

Úver ŠFRB - 7 b. j. 47901 166.238,27 166.238,27 0,00 

Úver ŠFRB – 8 + 13 b. j. 47902 325.073,26 325.073,26 0,00 

Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „B“  47903 180.399,22 180.399,22 0,00 

Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „A“  47904 184.256,28 184.256,28 0,00 

Celkom  894.288,42 894.288,42 0,00 

 

 

Prehľad dlhodobých úverov ŠFRB – istina za rok 2019: 

 

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 278.828,92 EUR 

Stav úveru k 01.01.2019: 175.265,04 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.026,77 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 166.238,27 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR 

Stav úveru k 01.01.2019: 189.647,68 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.248,46 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 180.399,22 EUR 

 

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR 

Stav úveru k 01.01.2019: 193.465,85 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.209,57 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 184.256,28 EUR 

 

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 649.273,05 EUR 

Stav úveru k 01.01.2019: 346.757,81 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 21.684,55 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 325.073,26 EUR 

 

 

Prehľad dlhodobých prijatých preddavkov - zábezpeky za rok 2019: 

 

Zábezpeka Počiatočný 

stav 

k 01.01.2019 

Prírastky – 

vloženie 

zábezpeky 

nájomcom 

Úbytky – 

vyplatenie 

zábezpeky 

nájomcovi 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

Zábezpeka 13+8 BJ 15.964,60 741,00 811,60 15.894,00 
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Zábezpeka 8 „B“ 6.811,20 100,00 300,00 6.611,20 

Zábezpeka 8 „A“ 6.810,60 2.998,80 2.925,60 6.883,80 

Zábezpeka 7 BJ 6.648,60 1.921,20 1.896,00 6.673,80 

CELKOM 36.235,00 5.761,00 5.933,20 36.062,80 

 

 

 Krátkodobé: 

 

Druh záväzku  Účet Záväzky 

celkom 

k 31.12.2019 v 

EUR  

z toho 

v lehote 

splatnosti 

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Dodávatelia 321 49.370,79 4.054,28 45.316,51 

Prijaté preddavky – nájomné 

byty 

324 2.591,31 2.591,31 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 7 

b. j.  

479011 9.026,77 9.026,77 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 

13+8 b. j.  

479021 21.684,55 21.684,55 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 

b. j. „B“  

479031 9.248,46 9.248,46 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 

b. j. „A“  

479041 9.209,57 9.209,57 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 

13+8 b. j. - úrok 

47909 173,38 173,38 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 7 

b. j. - úrok 

47910 73,03 73,03 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 

b. j. „B“ - úrok 

47911 79,02 79,02 0,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 

b. j. „A“ - úrok 

47912 80,62 80,62 0,00 

Zamestnanci – mzdy - depozit 331 11.421,57 11.421,57 0,00 

Odvody zo miezd - depozit 336 7.808,02 7.808,02 0,00 

Dane – depozit 342 1.962,63 1.962,63 0,00 

Iné záväzky – poistenie majetku 37905 999,15 999,15 0,00 

Iné záväzky – ostatné 37912 454,66 454,66 0,00 

Iné záväzky – stočné, BYTY 37921 2.238,00 2.238,00 0,00 

Iné záväzky – elektrina, BYTY 37922 334,75 334,75 0,00 

Zrážky zamestnancom– depozit 379991 1.232,00 1.232,00 0,00 

Celkom  127.988,28 82.671,77 45.316,51 

 

 

Prehľad krátkodobých úverov ŠFRB - istina za rok 2019: 

 

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2019: 8.941,19 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.026,77 EUR 
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Výška splátok úveru – istiny: 8.941,19 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 9.026,77 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2019: 9.161,05 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.248,46 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 9.161,05 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 9.248,46 EUR 

 

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2019: 9.122,66 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 9.209,57 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 9.122,66 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 9.209,57 EUR 

 

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2019: 21.435,64 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 21.684,55 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 21.435,64 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2019: 21.684,55 EUR 

 

 

Prehľad krátkodobých úverov ŠFRB - úroky za rok 2019: 

 

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - úrok  

Stav úrokov k 01.01.2019: 171,83 EUR 

Predpis úrokov za r. 2019: 4.348,87 EUR 

Výška splátok úrokov: 4.347,32 EUR 

Stav úrokov k 31. 12.2019: 173,38 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - úrok  

Stav úrokov k 01.01.2019: 71,64 EUR 

Predpis úrokov za r. 2019: 1.822,16 EUR 

Výška splátok úrokov: 1.820,77 EUR 

Stav úrokov k 31. 12.2019: 73,03 EUR 

 

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov, blok „B“ - úrok  

Stav úrokov k 01.01.2019: 77,32 EUR 

Predpis úrokov za r. 2019: 1.969,09 EUR 

Výška splátok úrokov: 1.967,39 EUR 

Stav úrokov k 31. 12.2019: 79,02 EUR 

 

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov, blok „A“ - úrok  

Stav úrokov k 01.01.2019: 78,79 EUR 

Predpis úrokov za r. 2019: 2.007,61 EUR 

Výška splátok úrokov: 2.005,78 EUR 

Stav úrokov k 31. 12.2019: 80,62 EUR 
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 Bankové úvery a výpomoci: 

 

Veriteľ Účel Výška 

poskytnutého 

úveru  

v EUR 

Ročná 

splátka 

istiny za 

r. 2019 

Ročná 

splátka 

úrokov 

za r. 

2019 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 

splatnosti 

Prima 

banka, a. s. 

Výstavba 7 BJ- 

dlhodobý + 

krátkodobý 

129.538,90 8.921,28 662,91 22.351,61 r. 2022 

Prima 

banka, a. s. 

Výstavba 8+8 BJ- 

dlhodobý + 

krátkodobý 

236.163,51 11.775,84 2.655,40 102.134,99 r. 2028 

Prima 

banka, a. s. 

Rekonštrukcia ZŠ 

s MŠ – neopr. 

nákl.- dlhodobý + 

krátkodobý 

64.140,43 5.025,43 49,04 0,00 r. 2019 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka 

Revitalizácia 

obce – 

spolufinancovanie 

5% - dlhodobý + 

krátkodobý 

38.607,61 2.151,61 12,25 0,00 r. 2019 

 

Obec v roku 2019 neuzatvorila Zmluvy o úvere! 

 

 

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  1.531.056,70 

- skutočné bežné príjmy RO  113.820,86 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.644.877,56 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z bankových úverov 124.486,60 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
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- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 905.542,43 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 1.030.029,03 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 905.542,43 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 905.542,43 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 124.486,60 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods. 6 písm. a) 

 

124.486,60 1.644.877,56 7,57 % 

 

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  1.531.056,70 

- skutočné bežné príjmy RO  113.820,86 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.644.877,56 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy /kód 111, kód 131H - RO/ 499.763,18 

- dotácie z MF SR 0,00 

- dotácie zo štátneho rozpočtu okrem dotácie na PVŠS /kód 111, 1AC1, 

1AC2/ 

9.936,68 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- transfer od ostatných subjektov verejnej správy /kód 11H – VÚC, kód 

111 - ZŠ/ 

2.034,00 

- účelovo určený grant /DPO SR – kód 71/ 3.000,00 

- dotácia zo štátneho účelového fondu  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 514.733,86 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 1.130.143,70 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005 – z bankových úverov dlhodobých 27.874,16 

- 821007 – z úverov ŠFRB dlhodobých 48.660,54 

- 651002 – splátky úrokov banke 3.420,72 

- 651003 – splátky úrokov ŠFRB 10.141,26 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 90.096,68 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods. 6 písm. b) 

90.096,68 1.130.143,70 7,97 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  
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H.  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

Obec Prašice k 31.12.2019 nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

 

I.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

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

Obec Prašice v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 05/2011 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

 

v EUR 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 16.000,00 16.000,00 0,00 

Kynologický klub – bežné výdavky 4.000,00 4.000,00 0,00 

Základná škola sv. Don Bosca, 

Topoľčany – CVČ 

36,00 36,00 0,00 

Základná škola sv. Ladislava, 

Topoľčany - CVČ 

120,00 120,00 0,00 

Základná škola Gogoľova, Topoľčany - 

CVČ 

45,00 45,00 0,00 

Celkom 20.201,00  20.201,00 0,00 

 

 K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č. 05/2011 o dotáciách. 

 

 

J.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

 Obec Prašice k 31.12.2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť, z čoho vyplýva, 

že neúčtovala o podnikateľskej činnosti a nemá vydané žiadne živnostenské oprávnenie.  

 

 

K.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 
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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 – 

rozpočtová organizácia: Základná škola s materskou školou Prašice 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO: 

 

v EUR 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel - 

vrátenie 

Rozdiel – 

presun do 

r. 2020 

ZŠ s MŠ 388.756,28  387.556,72  0,00  1.199,56 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy (ŠR): 

 

v EUR 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel – 

vrátenie 

v r. 2019 

Rozdiel – 

presun do 

r. 2020 

ZŠ s MŠ 593.730,17 579.958,60 13.239,60 531,97 

 

 

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

v EUR 

Štátny rozpočet - 

poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých fin. 

prostriedkov  

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

 

- 5 - 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 
DHZ Prašice 

/materiálovo-

technické vybavenie/ - 

bežné výdavky 

3.000,00 3.000,00 0,00 

ÚPSVaR Topoľčany Školstvo – hmotná 

núdza /strava, školské 

potreby/ – bežné 

výdavky 

32.932,80 19.693,20 13.239,60 

EUR – 

vrátené 

ÚPSVaR 

v r. 2019 
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Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníkovi 

CO - bežné výdavky 

322,81 322,81 0,00 

Fond na podporu 

umenia 
Nákup knižničného 

fondu – bežné výdavky 

1.000,00 1.000,00 0,00 

Úrad vlády SR 

 

 

Oprava tribúny – 

bežné výdavky 

10.000,00 10.000,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR 

– OÚ Topoľčany 

REGOB  - bežné 

výdavky 

662,97 662,97 0,00 

Ministerstvo vnútra SR 

- OÚ Topoľčany 

Matrika- bežné 

výdavky 

6.561,73 6.561,73 0,00 

Ministerstvo školstva 

SR - OÚ Nitra, odbor 

školstva 

Školstvo – prenesený 

výkon – bežné 

výdavky 

560.152,00 559.620,03 531,97 EUR 

-  presun do 

r. 2020 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 
Životné prostredie – 

prenesený výkon – 

bežné výdavky 

187,80 187,80 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Spoločný stavebný 

úrad – prenesený 

výkon – bežné 

výdavky 

4.362,04 4.362,04 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Pozemné komunikácie 

– prenesený výkon 

bežné výdavky 

144,29 144,29 0,00 

Ministerstvo vnútra SR 

– OÚ Topoľčany 
Voľby do Európskeho 

parlamentu – bežné 

výdavky 

1.516,64 1.257,76 258,88 EUR 

– vrátené 

MV SR v r. 

2019 

Ministerstvo vnútra SR 

– OÚ Topoľčany 
Voľby prezidenta SR 

(I. a II. kolo) – bežné 

výdavky 

2.122,48 1.705,23 417,25 EUR 

– vrátené 

MV SR v r. 

2019 

Ministerstvo vnútra SR 

– OÚ Topoľčany 
Register adries – 

bežné výdavky 

77,20 77,20 0,00 

Ministerstvo vnútra SR  Dobudovanie 

kamerového systému 

– kapitálové výdavky 

6.000,00 0,00 6.000,00 

EUR -  

presun do r. 

2020 

MV SR, KŠÚ NR Rekonštrukcia 

kotolne v ZŠ s MŠ – 

kapitálové výdavky 

100.000,00 100.000,00 0,00 

Úrad vlády SR Rekonštrukcia Domu 

smútku – kapitálové 

výdavky 

20.000,00 20.000,00 0,00 

CELKOM  749.042,76 728.595,06 20.447,70 
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C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 

v EUR 

Fond - poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie,  

druh výdavku 

 

 

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny fond Rekonštrukcia 

technologického 

vybavenia ČOV  – 

kapitálové výdavky 

100.000,00 100.000,00 0,00 

CELKOM  100.000,00 100.000,00 0,00 

 

 

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 

 

    v EUR 

Obec Účelové určenie Suma 

prijatých 

finančných 

prostriedkov 

 

-2- 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

-3-  

Rozdiel – 

vrátenie 

 

 

 

-4- 

Nemečky Zmluva-Spoločný obecný úrad 1.073,61 1.073,61 0,00  

Podhradie Zmluva-Spoločný obecný úrad 1.132,20 1.132,20 0,00 

Tesáre Zmluva-Spoločný obecný úrad 2.698,64 2.698,64 0,00 

Chrabrany Zmluva o spoločnom hlavnom 

kontrolórovi viacerých obcí 
42,18 42,18 0,00 

Nemčice Zmluva o spoločnom hlavnom 

kontrolórovi viacerých obcí 
55,50 55,50 0,00 

Bojná Zmluva o spoločnom hlavnom 

kontrolórovi viacerých obcí 
115,80 115,80 0,00 

Lužany Zmluva o spoločnom hlavnom 

kontrolórovi viacerých obcí 
11,48 11,48 0,00 

Šalgovce Zmluva o spoločnom hlavnom 

kontrolórovi viacerých obcí 
29,24 29,24 0,00 

Celkom  5.158,65 5.158,65 0,00 
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E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 

 

v EUR 

VÚC 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie transferu:  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma 

skutočne   

použitých fin. 

prostriedkov  

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

VÚC Nitra Šport – Detská 

olympiáda–bežné výdavky 

1.700,00 1.700,00 0,00 

VÚC Nitra Kultúra – Dni obce 

Prašice–bežné výdavky 

1.700,00 1.700,00 0,00 

CELKOM  3.400,00 3.400,00 0,00 

 

 

L.  Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola 
 

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený 

ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového 

života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Prašice. 

 

Podprogram 1.1: Riadenie obce 

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie OcÚ, profesionalitu činností vykonávaných 

prostredníctvom OcÚ, aktívnu reprezentáciu obce Prašice a vysoký stupeň otvorenosti 

informovania občanov a podnikateľov. 
Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci OcÚ 

Schválený rozpočet: 233.480,00 EUR 

Upravený rozpočet:  219.755,00 EUR 

Skutočné plnenie:   218.462,83 EUR 

% plnenie:             99,41 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených 

zastupiteľstvom 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 90 90 90 

Skutočná hodnota 80 90 90 

   

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 6 6 6 

Skutočná hodnota 6 9 7 
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Podprogram 1.2: Audit a kontrola 

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, účinnú 

kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom, kontrolu priebehu financovania úloh, 

potrieb a funkcií obce. 
Zodpovednosť: kontrolór obce, audítor obce 

Schválený rozpočet: 10.405,00 EUR 

Upravený rozpočet:  10.125,00 EUR 

Skutočné plnenie:   10.028,41 EUR 

% plnenie:           99,05 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených kontrol za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 12 12 10 

Skutočná hodnota 12 12 10 

 

 

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach 

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach. 
Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet: 5.405,00 EUR 

Upravený rozpočet:  5.520,00 EUR 

Skutočné plnenie:   5.503,14 EUR 

% plnenie:         99,70 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Percentuálny podiel účasti na rokovaniach združení za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

 

Program 2.: Interné služby 
 

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a 

účinných interných služieb   

 

Podprogram 2.1: Právne služby pre obec 

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok, výkon špecializovaných 

služieb pre obec a zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv obce. 

Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet: 2.400,00 EUR 

Upravený rozpočet:            4.570,00 EUR 

Skutočné plnenie:             4.570,00 EUR 

% plnenie:       100,00 % 
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Merateľný ukazovateľ: Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k 

uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

 

Podprogram 2.2: Školenia a vzdelávanie zamestnancov obce 

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti  zamestnancov obecného úradu. 

Zodpovednosť: prednosta obce 

Schválený rozpočet:     910,00 EUR 

Upravený rozpočet:            1.025,00 EUR 

Skutočné plnenie:             1.004,80 EUR 

% plnenie:        98,03 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 4 5 5 

Skutočná hodnota 5 5 5 

 

Merateľný ukazovateľ: Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS 
 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno áno 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávaní  

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 11 11 11 

Skutočná hodnota 11 11 11 

 

 

Podprogram 2.3: Všeobecno – pracovná oblasť 

Cieľ: Zabezpečiť  a udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov. 

Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:             0,00 EUR 

Upravený rozpočet:        0,00 EUR 

Skutočné plnenie:                    0,00 EUR 

% plnenie:               0,00 % 
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Merateľný ukazovateľ: Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu 

požadovaných v rámci projektu 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 0 

 

 

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov 

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce a plynulé materiálové 

zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti. 

Zodpovednosť: zamestnanci OcÚ 

Schválený rozpočet:  124.795,00 EUR 

Upravený rozpočet:   257.950,00 EUR 

Skutočné plnenie:               257.865,81 EUR 

% plnenie:              99,97 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných budov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 13 13 13 

Skutočná hodnota 13 13 13 

 

 

Program 3. Služby občanom 
 

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Prašice pre všetkých obyvateľov 

a podnikateľov v obci. 

 

Podprogram 3.1: Matrika 

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu 

a vydávanie rybárskych lístkov, zabezpečiť organizáciu všetkých druhov občianskych 

obradov. 

Zodpovednosť: zamestnanec matriky 

Schválený rozpočet: 19.335,00 EUR 

Upravený rozpočet:  18.965,00 EUR 

Skutočné plnenie:  18.848,18 EUR 

% plnenie:           99,38 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou  za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 150 170 180 

Skutočná hodnota 172 184 158 
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Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet sobášov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 25 25 25 

Skutočná hodnota 24 25 25 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet úmrtí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 25 25 25 

Skutočná hodnota 22 21 22 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet narodených detí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 0 0 0 

Skutočná hodnota 0 0 0 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 900 900 900 

Skutočná hodnota 818 859 1.033 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota max. 

10 

minút 

max. 

10 

minút 

max. 

10 

minút 

Skutočná hodnota max. 

10 

minút 

max. 

10 

minút 

max. 5 

minút 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 0 0 0 

Skutočná hodnota 0 0 0 
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Podprogram 3.2: Stavebný úrad (životné prostredie, pozemné komunikácie, cestná 

doprava) 

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného 

poriadku, územného plánovania, špeciálneho  stavebného úradu pre miestne komunikácie a 

účelové komunikácie, v oblasti životného prostredia  – prenesené a originálne kompetencie. 
Zodpovednosť: zamestnanec spoločného stavebného úradu 

Schválený rozpočet: 16.315,00 EUR 

Upravený rozpočet:  16.530,00 EUR 

Skutočné plnenie:  16.441,83 EUR 

% plnenie:           99,47 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet podaní na stavebný úrad za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 75 75 75 

Skutočná hodnota 68 72 89 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet podaní v oblasti pozemných komunikácií 

a cestnej dopravy za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 15 15 15 

Skutočná hodnota 13 11 3 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o výrube stromov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 20 20 15 

Skutočná hodnota 17 14 18 

 

 
Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva 

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce a služby pri vydávaní súpisných čísel 

obyvateľom obce. 
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za vedenie evidencie obyvateľstva 

Schválený rozpočet:      680,00 EUR 

Upravený rozpočet:       665,00 EUR 

Skutočné plnenie:       662,97 EUR 

% plnenie:           99,70 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 10 dní 10 dní 10 dní 

Skutočná hodnota 10 dní 10 dní 5 dní 
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Merateľný ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od 

prijatia podnetu 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota max. 

30 dní 

max. 

30 dní 

max. 

30 dní 

Skutočná hodnota max. 

30 dní 

max. 

30 dní 

max. 

10 dní 

 

 
Podprogram 3.4: Ochrana pred požiarmi 

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce. 
Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:    11.375,00 EUR 

Upravený rozpočet:     10.820,00 EUR 

Skutočné plnenie:     10.714,41 EUR 

% plnenie:              99,02 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných periodických prednášok za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 0 1 1 

Skutočná hodnota 0 1 1 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok  

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 4 4 2 

Skutočná hodnota 4 4 2 

 

 
Program 4. Odpadové hospodárstvo 
 

Zámer: Hospodárny a efektívny systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na 

zachovanie a ochranu životného prostredia. 

 

 

Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu 

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby 

obyvateľov. 
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo 

Schválený rozpočet:  56.700,00 EUR 

Upravený rozpočet:             59.760,00 EUR 

Skutočné plnenie:             59.595,66 EUR 

% plnenie:                       99,73 % 
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Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet vývozov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 26 26 26 

Skutočná hodnota 26 26 26 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný objem vyprodukovaného odpadu v tonách za rok  

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 750 750 850 

Skutočná hodnota 737 820 934 

 

 

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV 

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV, budovanie kanalizačnej siete. 
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo 

Schválený rozpočet:  29.310,00 EUR 

Upravený rozpočet:            165.310,00 EUR 

Skutočné plnenie:            164.950,19 EUR 

% plnenie:                       99,78 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vyčistených odpadových vôd v m³ 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 40.000 40.000 40.000 

Skutočná hodnota 31.982 37.855 40.773 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV  

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 200 220 250 

Skutočná hodnota 204 208 254 

 

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete v m  

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 1.500 1.500 1.500 

Skutočná hodnota 0 0 0 

 

 

Podprogram 4.3: Separovaný odpad 

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu. 
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo 

Schválený rozpočet:  0,00 EUR 
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Upravený rozpočet:             0,00 EUR 

Skutočné plnenie:             0,00 EUR 

% plnenie:                0,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných druhov odpadu 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 6 9 9 

Skutočná hodnota 9 7 8 

 

 

Program 5. Kultúra, šport, cestovný ruch  
 

Zámer: Kultúra, šport a rôzne spoločenské aktivity pre každého, rozvoj cestovného ruchu. 

 

Podprogram 5.1: Kultúrne a spoločenské aktivity 

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej 

a sociálnej vrstvy; zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie 

tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov; zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov obce; 

zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce.   
Zodpovednosť: kultúrny referent 

Schválený rozpočet:  27.590,00 EUR 

Upravený rozpočet:             28.825,00 EUR 

Skutočné plnenie:             28.361,82 EUR 

% plnenie:                       98,39 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 20 20 20 

Skutočná hodnota 20 20 22 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre deti za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 10 10 10 

Skutočná hodnota 8 8 8 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 2 2 4 

Skutočná hodnota 2 4 4 
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Merateľný ukazovateľ: Predpokladaná priemerná návštevnosť na 1 kultúrnom podujatí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 200 200 150 

Skutočná hodnota 150 150 150 

 

 

Podprogram 5.2: Prevádzka kultúrneho domu 

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít. 

Zodpovednosť: kultúrny referent 

Schválený rozpočet:  13.050,00 EUR 

Upravený rozpočet:             12.160,00 EUR 

Skutočné plnenie:             12.061,80 EUR 

% plnenie:                       99,19 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet podujatí v kultúrnom dome za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 25 25 20 

Skutočná hodnota 25 18 19 

 

Merateľný ukazovateľ: Percento udržateľnosti v prevádzke 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

 

Podprogram 5.3: Knižnica 

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva; 

vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov; zorganizovať besedy so spisovateľmi pre 

školopovinné deti; využívanie internetového pripojenia pre všetkých občanov. 

Zodpovednosť: kultúrny referent 

Schválený rozpočet:     1.020,00 EUR 

Upravený rozpočet:                1.500,00 EUR 

Skutočné plnenie:                1.481,48 EUR 

% plnenie:                       98,77 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet výpožičiek za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 2.200 2.000 2.000 

Skutočná hodnota 1.732 1.961 1.898 
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Merateľný ukazovateľ: Počet nakúpených kníh za rok 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 150 130 

Skutočná hodnota 145 127 118 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov za rok 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 3.000 3.000 2.000 

Skutočná hodnota 2.750 1.906 2.310 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet besied za rok 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 5 5 5 

Skutočná hodnota 3 3 5 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet internetových prípojok za rok 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 3 3 2 

Skutočná hodnota 3 2 2 

 

 

Podprogram 5.4: Telovýchovná jednota - OFK 

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých; 

vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja 

obecného futbalového klubu. 

Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:       16.000,00 EUR 

Upravený rozpočet:                  16.000,00 EUR 

Skutočné plnenie:                  16.000,00 EUR 

% plnenie:                          100,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných futbalových zápasov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 85 80 80 

Skutočná hodnota 70 76 96 
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Podprogram 5.5: Kynologický klub Prašice 

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých; 

vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja 

kynologického klubu. 

Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:       4.000,00 EUR 

Upravený rozpočet:                  4.000,00 EUR 

Skutočné plnenie:                  4.000,00 EUR 

% plnenie:                        100,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet súťaží za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 15 17 15 

Skutočná hodnota 17 11 15 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet členov klubu za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 30 30 30 

Skutočná hodnota 30 32 28 

 

 

Podprogram 5.6: Rekreačná oblasť Duchonka 

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Duchonka. 

Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:         3.940,00 EUR 

Upravený rozpočet:                    8.025,00 EUR 

Skutočné plnenie:                    7.802,59 EUR 

% plnenie:                            97,23 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených festivalov v RO Duchonka za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2 

 

 

Program 6. Prostredie pre život  

 
Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov 

obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Prašice 

a okolí. 

 

Podprogram 6.1: Zdravotníctvo 

Cieľ: Zabezpečovať vhodné prostredie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.   
Zodpovednosť: starosta obce 
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Schválený rozpočet:    9.000,00 EUR 

Upravený rozpočet:              33.365,00 EUR 

Skutočné plnenie:             33.234,40 EUR 

% plnenie:                       99,61 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet špecializácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 3 3 3 

Skutočná hodnota 3 3 3 

 

Merateľný ukazovateľ: Dostupnosť pre imobilných pacientov 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno áno 

 

 

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie 

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.   
Zodpovednosť: Zamestnanec zodpovedný za verejné osvetlenie  

Schválený rozpočet:    18.300,00 EUR 

Upravený rozpočet:               17.945,00 EUR 

Skutočné plnenie:               17.851,39 EUR 

% plnenie:                         99,48 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel verejného osvetlenia v obci v ks 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 155 155 190 

Skutočná hodnota 154 188 188 

 

 

 

Podprogram 6.3: Verejná zeleň, verejné priestranstvá a miestne komunikácie 

 

Prvok 6.3.1: Verejná zeleň 

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,  pravidelnú údržbu a čistenie 

verejných priestranstiev.   
Zodpovednosť: Zamestnanec zodpovedný za verejnú zeleň a miestne komunikácie  

Schválený rozpočet:    6.055,00 EUR 

Upravený rozpočet:               3.795,00 EUR 

Skutočné plnenie:               3.192,62 EUR 

% plnenie:                       84,13 % 
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Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných verejných priestranstiev 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 11 11 11 

Skutočná hodnota 11 11 11 

 

 

Prvok 6.3.2: Miestne komunikácie 

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií, zabezpečiť kvalitu 

cestných komunikácií na území obce, zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas 

zimného obdobia, zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.   
Zodpovednosť: Zamestnanec zodpovedný za verejnú zeleň a miestne komunikácie  

Schválený rozpočet:    5.600,00 EUR 

Upravený rozpočet:               7.085,00 EUR 

Skutočné plnenie:               6.948,36 EUR 

% plnenie:                       98,07 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných komunikácií 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 14 14 14 

Skutočná hodnota 14 14 14 

 

 

Podprogram 6.4: Cintorín a pohrebné služby 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby.   
Zodpovednosť: Zamestnanec zodpovedný za cintorín a pohrebné služby  

Schválený rozpočet:    17.100,00 EUR 

Upravený rozpočet:              107.210,00 EUR 

Skutočné plnenie:             107.032,39 EUR 

% plnenie:                        99,83 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m² 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 14.045 14.045 14.045 

Skutočná hodnota 14.045 14.045 14.045 

 

 

Podprogram 6.5: Miestny rozhlas 

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách  zo života obce  a mimoriadnych 

situáciách, zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu.   
Zodpovednosť: Zamestnanec zodpovedný za prevádzku miestneho rozhlasu  

Schválený rozpočet:    6.240,00 EUR 

Upravený rozpočet:               3.950,00 EUR 

Skutočné plnenie:               3.947,30 EUR 

% plnenie:                       99,93 % 
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Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných reproduktorov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 45 50 50 

Skutočná hodnota 46 49 53 

 

 
Program 7. Sociálne služby  
 

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. 

 

 

Podprogram 7.1: Príspevky na stravu 

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok.   
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za sociálnu oblasť 

Schválený rozpočet:    8.500,00 EUR 

Upravený rozpočet:               7.100,00 EUR 

Skutočné plnenie:               6.981,29 EUR 

% plnenie:                       98,33 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet poberateľov služby za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 30 35 40 

Skutočná hodnota 35 39 43 

 

 

Podprogram 7.2: Dávky v hmotnej núdzi 

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce.   
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za sociálnu oblasť 

Schválený rozpočet:    3.000,00 EUR 

Upravený rozpočet:               2.130,00 EUR 

Skutočné plnenie:               2.080,00 EUR 

% plnenie:                      97,65 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiadateľov o sociálnu výpomoc/počet vyhovených žiadostí 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 3/3 3/3 5/5 

Skutočná hodnota 1/1 6/6 1/1 

 

 

 

 

 



 53 

Merateľný ukazovateľ: Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytnutie sociálnej výpomoci 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno áno 

 

 

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba 

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.   
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za opatrovateľskú službu 

Schválený rozpočet:  13.000,00 EUR 

Upravený rozpočet:               9.830,00 EUR 

Skutočné plnenie:                9.825,00 EUR 

% plnenie:                       99,95 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 5 6 7 

Skutočná hodnota 6 7 5 

 

 

Podprogram 7.4: Príspevok pre novonarodené deti 

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov - uvítanie detí 

do života.   
Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:    0,00 EUR 

Upravený rozpočet:               0,00 EUR 

Skutočné plnenie:               0,00 EUR 

% plnenie:                  0,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet narodených detí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 20 15 15 

Skutočná hodnota 10 13 18 

 

 
Program 8. Vzdelávanie  
 

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy 

žiakov. 
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Podprogram 8.1: Základná škola 

Cieľ: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb, zvýšiť 

kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť úroveň 

vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ, realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, 

vytvárať pozitívnu atmosféru.   
Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou 

Schválený rozpočet:    566.635,00 EUR 

Upravený rozpočet:               560.570,00 EUR 

Skutočné plnenie:               560.565,67 EUR 

% plnenie:                         100,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet základných škôl v obci 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1 1 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 250 260 260 

Skutočná hodnota 256 256 258 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet školení pedagogických zamestnancov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 15 20 22 

Skutočná hodnota 18 17 21 

 

Merateľný ukazovateľ: Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov 

ZŠ 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 97 100 100 

 

Merateľný ukazovateľ: Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „neprospel“ zo všetkých 

žiakov ZŠ 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 0 0 0 

Skutočná hodnota 3 0 0 
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Merateľný ukazovateľ: Počet odmeňovaných pedagógov 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 20 20 20 

Skutočná hodnota 20 20 21 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených žiakov 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 80 80 80 

Skutočná hodnota 80 80 78 

 

 

Podprogram 8.2: Materská škola 

 

Prvok 8.2.1: Materská škola 

Cieľ: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole, 

zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.   
Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou 

Schválený rozpočet:    151.350,00 EUR 

Upravený rozpočet:               146.450,00 EUR 

Skutočné plnenie:               146.450,71 EUR 

% plnenie:                         100,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet žiakov MŠ za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 70 70 70 

Skutočná hodnota 70 69 68 

 

Merateľný ukazovateľ: Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 98 

 

Merateľný ukazovateľ: Rozpočtové náklady na 1 žiaka za rok v EUR 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 1.950,00 1.950,00 2.200,00 

Skutočná hodnota 1.907,76 1.990,84 2.153,68 
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Merateľný ukazovateľ: Počet školení pedagogických zamestnancov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 6 5 6 

Skutočná hodnota 2 6 4 

 

Merateľný ukazovateľ: Podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok v % 

  

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 50 50 

Skutočná hodnota 33,33 50 33,33 

 

 
Prvok 8.2.2: Školská jedáleň 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ, 

zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ.   
Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou, vedúca školskej jedálne 

Schválený rozpočet:    193.795,00 EUR 

Upravený rozpočet:               190.175,00 EUR 

Skutočné plnenie:               190.175,35 EUR 

% plnenie:                        100,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 25.500 26.000 28.000 

Skutočná hodnota 25.974 25.976 25.972 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 12.020 12.100 12.100 

Skutočná hodnota 12.088 12.573 9.145 

 

Merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov zo ZŠ v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 80 70 80 

Skutočná hodnota 68 68 48 
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Merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov z MŠ v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

 
Prvok 8.2.3: Školský klub detí 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-

časových aktivít žiakov.   
Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou 

Schválený rozpočet:    64.210,00 EUR 

Upravený rozpočet:               70.320,00 EUR 

Skutočné plnenie:               70.323,59 EUR 

% plnenie:                       100,01 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 80 100 100 

Skutočná hodnota 97 91 96 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet vzdelávacích aktivít za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 70 70 150 

Skutočná hodnota 69 189 180 

 

Merateľný ukazovateľ: Spokojnosť žiakov v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 95 95 95 

Skutočná hodnota 90 100 90 

 

Merateľný ukazovateľ: Spokojnosť rodičov v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 90 

Skutočná hodnota 90 100 80 
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Program 9. Bývanie  
 

Zámer: Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce. 

 

Podprogram 9.1: Výstavba bytov 

Cieľ: Realizovať výstavbu nových nájomných bytových jednotiek.   
Zodpovednosť: starosta obce 

Schválený rozpočet:     0,00 EUR 

Upravený rozpočet:                0,00 EUR 

Skutočné plnenie:                0,00 EUR 

% plnenie:                            0,00 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Počet nájomných bytových jednotiek za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 44 44 44 

Skutočná hodnota 44 44 44 

 

 

Podprogram 9.2: Správa bytov 

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo 

vlastníctve obce, zabezpečiť opravy a udržiavanie bytových priestorov. 
Zodpovednosť: zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku obce 

Schválený rozpočet:     23.095,00 EUR 

Upravený rozpočet:                21.940,00 EUR 

Skutočné plnenie:                23.026,58 EUR 

% plnenie:                                 104,95 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Aktuálnosť evidencie bytov v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

Merateľný ukazovateľ: Zmluvné zabezpečenie prenájmu bytových priestorov obce v % 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Podprogram 9.3: Transakcie verejného dlhu 

Cieľ: Zabezpečiť plynulý a včasný priebeh splácania bankových úverov a úverov voči 

Štátnemu fondu rozvoja bývania 

Zodpovednosť: ekonómka obce 

Schválený rozpočet:     91.230,00 EUR 

Upravený rozpočet:                90.350,00 EUR 

Skutočné plnenie:                  90.281,67 EUR 

% plnenie:                                     99,92 % 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet bankových úverov za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 5 4 4 

Skutočná hodnota 5 4 4 

 

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet úverov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota 4 4 4 

Skutočná hodnota 4 4 4 

 

Merateľný ukazovateľ: Splácanie úverov v pravidelných mesačných platbách bez omeškania 

 

Rok 2017 2018 2019 

Plánovaná hodnota áno áno áno 

Skutočná hodnota áno áno áno 
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M.  Návrh uznesenia 

 
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce Prašice: 

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
a./ Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za r. 2019. 

 

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

b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

120.180,66 EUR. 

 

 

 

N.  Prílohy 

 

1. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) - Obec 

2. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) – RO 

3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2019 – Obec 

4. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2019 – RO 

5. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených 

RO k 31.12.2019 – Obec 

6. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených 

RO k 31.12.2019 – RO 

7. Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch k 31.12.2019 – Obec 

8. Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch k 31.12.2019 – RO 

9. Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov k 31.12.2019 – Obec 

10. Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov k 31.12.2019 – RO 

11. Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov k 31.12.2019 – Obec 

12. Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov k 31.12.2019 – RO 

13. Poznámky k 31.12.2019 - Obec 

14. Poznámky k 31.12.2019 – RO 

15. Zúčtovania dotácií poskytnutých Obcou Prašice 

 

 

 

 

 

 

 


