
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Na schválenie obecnému zastupiteľstvu predkladá:   
Marián Kečkéš,  starosta obce 

 

  
 
 

Zverejňovaný a dop ĺňaný od:  10. 04. 2018  
 
Schválený d ňa: 11.05. 2018 uznesením č.: VII/20/2018/4 
 
 

V Semerove  14. 05. 2018 



Účtovná jednotka:  OBEC SEMEROVO 
 
Starosta obce : Marián Kečkéš 
                            
Orgány obce:   Obecné zastupiteľstvo má  v siedmom volebnom období  9 poslancov 
                                 Obecné zastupiteľstvo v roku 2017, v siedmom volebnom období,  zasadalo 7-krát.  

     Obecné zastupiteľstvo rokovalo  ako verejné zhromaždenie občanov. 
     Zloženie poslaneckého zboru k 31. 12. 2017: Bagala Dušan, Balogh Peter, Ing., Baloghová  
                                                                              Jana, Mgr., Kasák Marian, Mikulec Milan, Mgr.,   
                                                                              Pípová Gabriela, Ing., Preložník Juraj,  
                                                                              Rozenberg Ján, Vetter Marek, Ing.            

Pomocné orgány:   V 7. volebnom období máme: 
                                                        - finančno-investično-rozvojovú komisiu 
                                                        - komisiu  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
                                                        - komisiu verejného poriadku s počtom členov.                                      
Hlavná obecná kontrolórka:   od 16. 09. 2011 do 16. 09. 2017 bola obecnou kontrolórkou Bc. Jarmila  
                                                       Lehocká, na obdobie 6 rokov, s pracovným úväzkom 0,2.                         
                                                       Na obdobie od 17. 09. 2017 do 16. 09. 2023 bol za hlavného kontrolóra  
                                                       zvolený Ing. Branislav Arpáš s pracovným úväzkom 0,2 
Medzinárodný partner:    Městys  ŠATOV,  Česko od  16. 7. 1977 
                                               Mesto NISKO,  Poľsko od  31. 5. 2007. 
Delimitované prenesené kompetencie:  

Školstvo 
Matrika 
Stavebné  konanie 
Pozemné komunikácie a cestná doprava 

                                           Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR  
                                           Register adries 
                                           Starostlivosť o životné prostredie. 
Delimitované originálne kompetencie:  

Sociálna agenda 
Materská škola 
ŠKD 
Školské stravovanie v základnej a materskej škole. 

Matrika  - obec je matričným úradom s vymenovanou matrikárkou a dvoma pomocnými matrikárkami. 
Spolo čná stavebná úradov ňa pri MsÚ Nové Zámky vykonáva stavebnú agendu územné a stavebné 
povolenia. Ak je investorom Obec Semerovo, správnym úradom  na vydanie stavebného povolenia bola Obec 
Dubník.  
Doprava, starostlivos ť o životné prostredie, hlásenie pobytu ob čanov a registra obyvate ľov SR, 
register adries  a sociálna agenda  sa vo vymedzenej kompetencii vykonáva obcou. 
Základná škola s právnou subjektivitou  účtuje v systéme podvojného účtovníctva, má vypracované 
interné smernice na ochranu a nakladanie so zvereným majetkom, smernicu ochrany osobných údajov, smernica 
verejného obstarávania a systém finančnej kontroly a vnútorného auditu v zmysle zákona č. 502/2001 Zz..  
ŠKD a ŠJ pri ZŠ  riadi  Základná škola, náklady uhrádza obec – delimitované originálne kompetencie. 
Materská škola  a ŠJ pri MŠ  je v správe obce a riadená zvolenou a vymenovanou riaditeľkou. 
Miestne kultúrne stredisko a knižnica  sú prevádzkované z rozpočtu obce. Priestory MKS sa vždy na 
požiadanie spoločenských a občianskych organizácií poskytujú zdarma. 
Obec prevádzkuje  obecné zdravotné stredisko a dom smútku, prispieva na stravu deťom v ŠJ ZŠ a MŠ, 
prispieva ARRIVe na dopravu vo verejnom záujme, ostatným organizáciám a občianskym združeniam podľa 
zmluvy.  
Oceňovanie majetku:   Zakúpený majetok sa oceňuje obstarávacími cenami. 
Obec je za ťažená úverom  poskytnutým zo ŠFRB číslo úverovej zmluvy 404/1744/2002 zo dňa 1. 7. 2002 
v sume 2 881 133,91 Sk  (95 636,13 Eur) na stavbu 5b.j. nájomných bytov nadstavbou obecného zdravotného 
strediska, doba   splácania úveru je 30 rokov. Zostatok úveru k 31. 12. 2017 je 64 173,56 Eur v členení – do  
jedného roka vo výške 2 968,14 Eur, so splatnosťou nad 1 rok vo výške 61 205,42 Eur. 
Obec má poistený majetok poistnými zmluvami. 
 
Obec Semerovo v roku 2017 obdržala nasledovné finan čné prostriedky  zo štátneho rozpo čtu – 
granty a transfery, ktoré boli ú čelovo ur čené a boli použité v súlade s ich ú čelom. Predmetné 
granty boli v stanovenom termíne zú čtované s príslušným štátnym orgánom:  

na matričnú činnosť                                                                          1 932,48 
na stavebnú agendu                                                                         1 312,23 
hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov               465,63 
na starostlivosť o životné prostredie                                                    131,86 



na cestnú dopravu a pozemné komunikácie                                         60,96 
na register adries                                                                                   48,40          
na prenesené kompetencie školstva                               336 292,00 
vzdelávacie poukazy pre ZŠ                                                             4 339,00 
na cestovné žiakom z obce ČECHY pre ZŠ                                        990,00 
príspevok pre deti zo znevýhodneného prostredia                           9 187,00 
na stravovanie, učebné pomôcky - deťom v hmotnej núdzi              7 260,93 
ako náhradný príjemca prídavkov na dieťa                                          141,12 
na predškolskú výchovu                                                                    1 631,00 
voľby                                                                                                     403,49 
odchodné pre ZŠ                                                                               1 900,00 
aktivačné práce financované zo ŠR a EÚ (pre obec)                      17 460,44 
aktivačné práce financované zo ŠR a EÚ (pre ZŠ)                           2 499,41 
na učebnice pre ZŠ                                                                                90,00 
na lyžiarsky výcvik škola v prírode pre ZŠ                                        4 150,00 
projekt Otvorená škola                                                                    17 662,41. 
 
V decembri sme dostali kapitálovú dotáciu vo výške 10 000,- Eur v rámci projektu „Bezpečná obec  
Semerovo“ (kamerový systém) s možnosťou čerpania v roku 2018.  
 

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (včítane prostriedkov na AP/EÚ ) SPOLU:     417 958,36  
 

V hodnotenom roku  z rozpo čtu obce boli poskytnuté dotácie: 
- DHZ                              1 050,00 Eur 
- Združenie rodičov            270,00 Eur 
- RKC energie                    800,00 Eur 
- FC                               11 317,78 Eur 
- MS                                   300,00 Eur 
- Zväz invalidov                  649,98 Eur 
- SZ chov.pl.holubov  150,00 Eur 
- súbor Úsmev                 2 450,00 Eur 
- Cesta sv. Františka          400,00 Eur 
- nezisková org. PIEROT     50,00 Eur. 
V hodnotenom roku do rozpo čtu obce boli poskytnuté dotácie: 
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru vo výške 978,- Eur                                 
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport vo výške 485,- Eur   
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport a kultúru (Základná škola) 1 800,- Eur 
- od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,- Eur pre DHZ Semerovo na zabezpečenie materiálno- 
   technického vybavenia ... 
- kapitálová dotácia cez MAS – Dvory a okolie na terasu MKS vo výške 4 710,- Eur. 
Účtovníctvo obce  sa vedie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov, na 
základe opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007 v znení neskorších opatrení, ktorými sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie..., 
Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. 12. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 
označovaní a obsahovom vymedzení položiek IÚZ v znení ďalších opatrení, Zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách VS v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF z 8. 12. 2004, ktorým sa ustanovuje 
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia   a metodického usmernenia MF SR k č. MF /010175/2004-42 zo 
dňa 08. 12. 2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov. Spracovanie 
účtovníctva je prostredníctvom programového vybavenia spoločnosti KEO, s.r.o., Záhorce. 
Štvr ťročné účtovné závi erky  v priebehu roku 2017 Obec Semerovo a ZŠ Semerovo boli predkladali 
prostredníctvom RISSAM-u.               
Ročná účtovná závierka   bolo predložená prostredníctvom RISSAM-u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rozpočet na rok 2017 
 

Obec mala na rok 2017 schválený rozpo čet dňa 15. 12. 2016. 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016, zostavený 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 bol zostavený ako vyrovnaný. 
Zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom 30. 06. 2017 a 15. 12. 2017. 

 
 

         ROZPOČET Skuto čnos ť 31.12.2017 

 schválený  po zmenách (bez nerozpočtovaných VaP) 

PRÍJMY CELKOM 865 133  1 025 126 974 755,11 

z toho:      

Bežné príjmy obce 862 883 914 576 913 487,72 

Kapitálové príjmy   250 4 960 14 710,00 

Finančné operácie    103 590 43 779,22 

Bežné príjmy ZŠ 2 000 2 000 2 778,17 

VÝDAVKY CELKOM 865 133  1 025 126 964 622,31 

z toho:      

Bežné výdavky obce 422 182 468 604 431 678,02 

Kapitálové výdavky 54 472 104 594 80 392,06 

Finančné výdavky 2 910 2 910 2 865,78 

Bežné výdavky ZŠ 385 569 446 658 447 326,05 

Kapitálové výdavky ZŠ 0 2 360 2 360,40 

 
 

HOSPODÁRENIE OBCE  SEMEROVO: 
(bez nerozpo čtovaných príjmov a výdavkov)  

Príjem obce (bežný + kapitál + fo)                                         971 976,94 Eur 
Príjem ZŠ Semerovo                                                                 2 778,17 Eur 
c e l k o m     p r í j e m :                                              974 755,11 Eur 
Výdavky obce (bežné + kapitál + fo)                                     514 935,86 Eur 
Výdavky ZŠ Semerovo              :                                           449 686,45 Eur 
c e l k o m   v ý d a v k y :                                            964 622,31 Eur 

Bežný príjem obce:                                                 913 487,72 Eur  
Kapitálový príjem obce:                                             14 710,00 Eur 
Finančné príjmové operácie:                                     43 779,22 Eur 
Bežný príjem školy:                                                     2 778,17 Eur 
c e l k o m :                                                     974 755,11 Eur 
Bežné výdavky obce:                                              431 678,02 Eur 
Kapitálový výdavky obce:                                         80 392,06 Eur 
- z bežných prostriedkov       34 263,24 Eur 
- z kapitálovej dotácie             4 710,00 Eur 
- z rezervného fondu            41 418,82 Eur         
Finančné výdavkové operácie                                     2 865,78 Eur   
Bežné výdavky školy:                                              447 326,05 Eur 
Kapitálové výdavky školy                                             2 360,40 Eur 
- z rezervného fondu obce       2 360,40  
c e l k o m :                                                     964 622,31 Eur 

  
Bežné príjmy spolu:                                          916 265,89 Eur 
Bežné výdavky spolu:                                       879 004,07 Eur. 
 
  

 



Rozbor čerpania príjmov  
 

Schválený rozpo čet na rok 2017  
 po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k   
31. 12. 2017 

% plnenia  

1 025 126 974 755,11 95,08 
 

1. Bežné príjmy - obec 
 

Schválený rozpo čet na rok 2017   
 po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k  
31. 12. 2017 

% plnenia  

914 576 913 487,72 99,88 
 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpo čet na rok 201 7  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

479 985 482 749,73 100,57 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 367 559,00. Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 374 962,56 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,01 %.  
Daň z nehnute ľností 
Z rozpočtovaných 92 526 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89 449,83 Eur, čo predstavuje 
plnenie na 96,67 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 66 100,80 Eur, príjmy dane zo stavieb boli 
v sume 22 832,34 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 516,69 Eur. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  88 288,51 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 1 161,32 EUR. K 31.12.2017 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 475,38 Eur. 
Daň za psa  1 527,35 Eur v členení bežný rozpočtový rok 1 363,05 Eur, nedoplatky z minulých rokov 
164,30 Eur. Pohľadávky k 31.12.2017 sú vo výške 618,55 Eur. Nedoplatky k 31. 12. 2017 sú vo výške 
618,55 Eur. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 465 Eur. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  16 314,99 Eur, bežný rozpočtový rok 
13 633,50 Eur, nedoplatky z minulých rokov 2 681,49 Eur. K 31. 12. 2017 obec eviduje pohľadávky za 
odpad vo výške 17 241,55 Eur. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpo čet na rok 201 7 
 po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k  
31. 12. 2017 

% plnenia  

18 409 13 523,21 73,45 
 
c)  iné neda ňové príjmy:  
  

Schválený rozpo čet na rok 201 7  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

2 561 2 552,58 99,67 
 
d) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpo čet na rok 2017  
 po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

414 121 414 662,20 100,13 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpo čet na rok 2017  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

4 960 14 710,00 296,57 
 
 



Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 4 710 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 710,00 Eur. Desaťtisícový 
rozdiel je z titulu prijatia kapitálového transferu z MV SR v decembri 2017 na „kamerový systém 
v obci“ s možnosťou čerpania v roku 2018. 
 
3. Príjmové finan čné operácie:  
  

Schválený rozpo čet na rok 2017  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

103 590 43 779,22 42,26 
 
V príjmovej časti – v  kapitole finančných operácií sú prostriedky z roku 2016 s možnosťou čerpania 
v roku 2017,– na  bežné výdavky –  dopravné pre žiakov z obce Čechy  vo výške 236,00 Eur   
a čerpanie rezervného fondu vo výške 43 779,22 Eur na kapitálové výdavky: 
- nákup RD č. 470                                                                   4 846,69 
- rekonštrukcia RD č. 476                                                     14 824,96 
- časť malotraktoru                                                                 1 442,07 
- projektová dokumentácia zateplenia MŠ                             6 720,00 
- rozšírenie verejného osvetlenia                                           1 328,04 
- projektová dokumentácia terasy MKS                                    960,00 
- terasa MKS                                                                        10 193,06 
- projektová dokumentácia multifunkčného ihriska v ZŠ        1 104,00 
- kontajner (zš)                                                                        2 360,40 
 
4. Príjmy Základnej školy Semerovo  

 
Bežné príjmy  
 

Schválený rozpo čet na rok 201 7 
 po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% plnenia  

2 000 2 778,17 138,90 
 

 
Rozbor čerpania výdavkov  

 
Schválený rozpo čet na rok 201 7 

 po poslednej zmene 
Skuto čnos ť k  

31. 12. 2017 
% čerpania  

1 025 126 964 622,31 94,09 
 

1. Bežné výdavky - obec 
 

 Schválený rozpo čet na rok 201 7  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% čerpania  

468 604 431 678,02 92,12 
 
Rozbor:  
Mzdy, platy, poistné... 
Z rozpočtovaných výdavkov 192 395 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 191 105,47 
Eur, čo je 99,32 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 233 349 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 203 571,86 
Eur, čo je 87,23 % čerpanie.  
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 40 130 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 34 401,07 Eur, 
čo predstavuje 85,72 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úver mi, pôži čkami a návratnými     finan čnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 2 730 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12. 2017 v sume.2 599,62 Eur, čo 
predstavuje 95,22 % čerpanie.  



2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpo čet na rok 201 7  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k  
31. 12. 2017 

% čerpania  

104 594 80 392,06 76,86 
 
Rozbor kapitálových výdavkov  
a) Nákup pozemkov (sestry Skačanové, rod. Tkáčová) 
Z rozpočtovaných  8 640 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 8 092,31.Eur, čo 
predstavuje 93,66 % čerpanie.  
b) Nákup RD (sestry Skačanové) 
Z rozpočtovaných  5 000 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 4 846,69 Eur, čo 
predstavuje 96,93 % čerpanie.  
c) Nákup malotraktora        . 
Z rozpočtovaných 3 700 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 3 699,00 Eur, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 
d) projektová dokumentácia na zateplenie mš, multifunkčné ihrisko a rek. MKS 
Z rozpočtovaných 9 654 Eur bolo skutočne vyčerpaných k 31. 12. 2017 v sume 8 784,00 Eur, čo 
predstavuje 90,98 % čerpanie. 
e) rekonštrukcia a modernizácia (RD, terasa MKS )  
Z rozpočtovaných 57 426 Eur bolo skutočne vyčerpané  k 31. 12.2017 v sume 54 970,06 Eur, čo 
predstavuje 95,72 % čerpanie.   

 
3. Výdavkové finan čné operácie  
  

Schválený rozpo čet na rok 201 7  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% čerpania  

2 910 2 865,78 98,48 
Suma 2 865,78 predstavuje splátku istiny úveru zo ŠFRB.  

 
4. Bežné výdavky – Základná škola Semerovo 

 
 Schválený rozpo čet na rok 2017  

po poslednej zmene 
Skuto čnos ť 
k 31.12.2017 

% čerpania  

446 658 447 326,05 100,14 
 
Rozbor:  
Mzdy, platy, poistné... 
Z rozpočtovaných výdavkov 365 049 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 365 572,99 
Eur, čo je 100,14 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 76 232 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 78 117,28 Eur, 
čo je 102,47 % čerpanie.  
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 4 667 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 3 635,78 Eur, je 
77,90 % čerpanie. 

 
5. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpo čet na rok 2017  
po poslednej zmene 

Skuto čnos ť k 
 31. 12. 2017 

% čerpania  

2 360 2 360,40 100 
 
Rozbor kapitálových výdavkov  
c) Nákup kontajnera 
Z rozpočtovaných  2 360 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2017 v sume 2 360,40 Eur, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 
 
 
 



Výsledok rozpo čtového hospodárenia Obce Semerovo za rok 2017: 
 

príjmy výdavky  rozdiel 
Bežné  916 265,89 879 004,07 37 261,82 
Kapitálové  14 710,00 4 710,00  10 000,00 
- z bežných 34 263,24 - 34 263,24 
Výsledok rozpo čt. hospodárenia 930 975,89  917 977,31 12 998,58 
Kapitálové z rezervného fondu   43 779,22   - 43 779,22 
Finančné operácie 43 779,22 2 865,78 40 913,44 

   

10 132,80 
 
      Prebytok rozpočtu v sume 10 132,80 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 nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 
a podľa osobitných predpisov v sume 10 132,80 Eur  je nulový.  
          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 ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  132,80 Eur, a to na dopravné pre deti ZŠ 
Semerovo z obce Čechy   

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10 000,00 Eur, a to na projekt „Bezpečná obec 
Semerovo“ (kamerový systém). 

Na základe vyššie uvedených skutočností obec nebude  tvoriť rezervný fond za rok 2017. 
       
    Stav bežných účtov k 31. 12. 2017 je výsledkom prebytku rozpočtového hospodárenia 
predchádzajúcich rokov.  
 
Finančné prostriedky na mzdy a odvody za december 2017 boli dané na „depozitný účet“ obce v úhrnnej výške  
16 263,46  Eur. ZŠ má svoj depozitný účet, na ktorom má decembrové mzdy s odvodmi. 
Na depozitnom účte obce sú aj prostriedky s možnosťou čerpania v roku 2018. Nevyčerpané prostriedky na 
dopravné pre deti ZŠ z obce Čechy vo výške 132,80 Eur, k 31. 12. 2017  evidované na analytickom účte 384 600 
a kapitálová dotácia vo výške 10 000,00 Eur, k 31. 12. 2017 evidovaná na analytickom účte 384 601. 
 
 

Hospodársky výsledok Obce Semerovo  za rok 2017: 
 
Hospodársky výsledok obce – rozdiel výnosov     (603 815,56 Eur) a nákladov (607 674,79 Eur) 
predstavuje záporný výsledok hospodárenia – stratu – vo  výške 3 859,23 Eur, ktorý bude zúčtovaný 
ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov na analytickom účte k syntetickému účtu 
428 v roku 2018. 
 
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu obc e v roku 2017 
 

Stav k 01. 01. 2017 140 656,24  

Kapitálové výdavky     -43 779,22 

Stav k 31. 12. 2017  96 877,02  
 
Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu obc e v roku 2017 
 
Stav k 01. 01. 2017 268,80  
tvorba 2017 1 882,48 
čerpanie 2017 -1 902,74 
Stav k 31. 12. 2017 248,54  



Bilancia aktív a pasív 
 
A K T Í V A  

Názov   Stav  k  01. 01. 2017  v E ur  Stav k  31. 12. 2017 v E ur  
Majetok spolu  1 451 630,19 1 427 790,19 
Neobežný majetok spolu  1 125 365,74 1 134 488,80 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 484,00 1 292,00 
Dlhodobý hmotný majetok 883 221,05 892 536,11 
Dlhodobý finančný majetok 240 660,69 240 660,69 
Obežný majetok spolu  324 324,43 291 424,27 
z toho :   
Zásoby  146,93 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 68 502,23 68 083,60 
Krátkodobé pohľadávky  18 110,94 20 828,24 
Finančné účty  237 711,26 202 365,50 
Časové rozlíšenie  1 940,02 1 877,12 
 

P A S Í V A  

Názov Stav  k  01. 01. 2017  v  Eur  Stav k  31. 12. 2017 v E ur  
Vlastné imanie a  záväzky spolu  1 451 630,19 1 427 790,19 
Vlastné imanie  825 002,00 869 253,46 
z toho :   
Výsledok hospodárenia  825 002,00 869 253,46 
Záväzky  121 631,58 90 840,72 
z toho :   
Rezervy  1 680,00 1 680,00 
Dlhodobé záväzky 65 771,28 63 239,36 
Krátkodobé záväzky 54 180,30 25 921,36 
Časové rozlíšenie  504 996,61 467 696,01 
 
      

HOSPODÁRENIE Základnej školy SEMEROVO č.110  za  rok  2017 
 

Základná škola s  právnou subjektivitou so ŠJ a ŠKD  účtuje v systéme podvojného 
účtovníctva, má vypracované interné smernice na ochranu  a  nakladanie so zvereným majetkom a vnútornej 
kontroly. Účty má zriadené vo  VÚB banke Nové Zámky.                                    
Od 15. 10. 2014 je menovanou riaditeľkou ZŠ Semerovo PaedDr. Janka Mičeková. Je štatutárnou zástupkyňou, 
zodpovedná za zverený majetok, hospodárske prostriedky, vnútornú kontrolu a riadenie. 

a./  všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov sú odovzdané  a zúčtované, 
b./  všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov sú zachytené v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii 
      a  skontrolované, 
c./  majetok školy – budova ZŠ, telocvične a ŠJ pri ZŠ sú poistené v rámci majetku obce, 
d./  stav majetku Základnej školy v Semerove je zdokumentovaný v  inventarizácii k  31. 12. 2017, 
e./ štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2017 a ročnú účtovnú závierku Základná škola 

v Semerove vkladala do RISSAM-u. Ročné vyúčtovanie výdavkov s dokladmi o výsledku inventarizácie k  31. 12. 
2017 odovzdala škola zriaďovateľovi obci Semerovo.  

 

Hospodársky výsledok Základnej školy Semerovo  za r ok 2017: 
Hospodársky výsledok ZŠ – rozdiel výnosov     (471 640,45 Eur) a nákladov (471 640,45 Eur) 
predstavuje vyrovnané hospodárenie za rok 2017. 
  
Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v r oku 2017 
 
Stav k 01. 01. 2017 3 292,93  
tvorba 2017 2 899,70 
čerpanie 2017 -3 066,60 
Stav k 31. 12. 2017 3 126,03  



Bilancia aktív a pasív Základnej školy Semerovo 
 
A K T Í V A  

Názov   Stav  k  01. 01. 2017  v Eur  Stav k  31. 12. 2017 v E ur  
Majetok spolu  106 191,49 107 646,76 
Neobežný majetok spolu  68 481,60 68 079,00 
z toho :   
Dlhodobý hmotný majetok 68 481,60 68 079,00  
Obežný majetok spolu  35 341,26 39 276,76 
z toho :   
Krátkodobé pohľadávky 20,63 8,60 
Finančné účty  35 320,69 39 268,16 
Časové rozlíšenie  2 368,63 291,00 
 

P A S Í V A  

Názov Stav  k  01. 01. 2017  v E ur  Stav k  31. 12. 2017 v E ur  
Vlastné imanie a  záväzky spolu  106 191,49 107 646,76 
Vlastné imanie  7,19 7,19 
z toho :   
Výsledok hospodárenia  7,19 7,19 
Záväzky  103 815,67 107 348,57 
z toho :   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 68 502,23 68 083,60 
Dlhodobé záväzky 3 292,93 3 126,03 
Krátkodobé záväzky 32 020,51 36 138,94 
Časové rozlíšenie  2 368,63 291,00 
 
                 
                                                                 

Záverečný účet Obce Semerovo bol zverejnený 
a dop ĺňaný na úradnej tabuli a web stránke obce 

 od  10. 04. 2018. 
 

Záverečný účet Obce Semerovo je predložený 
k prerokovaniu a obecné zastupite ľstvo  

OBCE SEMEROVO 
      schválilo závere čný  účet  obce za  rok 2017 výrokom 

BEZ VÝHRAD – S VÝHRADAMI. 
 
 

V Semerove dňa  14. 05.  2018 
 
Spracovala: Štefániková, v.r. 
 
 
 
Predkladá:   Marián Kečkéš, starosta obce, v.r. 



ODBORNÉ STANOVISKO  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SEMEROVO ZA ROK 2017 

 

V zmysle § 18f ods.  1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Semerovo  za rok 2017. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Semerovo  za rok 2017 (ďalej len “stanovisko“) 

som spracoval na základe spracovaného návrhu záverečného účtu obce Semerovo  za rok 2017. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Návrh záverečného účtu obce Semerovo za rok 2017 je predložený na prerokovanie obecného 

zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Semerovo za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v 

zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.2 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

V zmysle § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná si dať 

overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto povinnosť 

v súčasnosti nebola splnená, nakoľko podľa § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. 

K overeniu  účtovnej závierky a dodržiavania ostatných povinností hospodárenia si audítor vyžiadal 

schválené celoročné hospodárenie. 

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to: 



a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

b) bilanciu aktív a pasív 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a 

vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. ZOSTAVENIE NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 obec finančne usporiadala svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, 

ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

1. Rozpočtové hospodárenie obce 

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má obec povinnosť 

zostaviť  svoj  rozpočet a pred  schválením  ho  zverejniť  zákonným  spôsobom. Viacročný  rozpočet 

obce Semerovo na  roky  2017 – 2019 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Semerovo č. VII./12/2016 dňa 15. decembra 2016. Obec zostavila rozpočet na rok 2017 

v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet  obce  na  rok  

2017 bol  zostavený  a  schválený  ako  vyrovnaný.  Bežný  rozpočet  bol zostavený a schválený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu obec plánovala vykryť 

finančné operácie a schodok kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu.  

V zmysle § 12 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec sledovala v priebehu 

rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby vykonala 

zmeny v rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov a výdavkov resp. úpravu výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového 

roka. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2017 zmenený niekoľkými rozpočtovými 

opatreniami. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Rozpočtové hospodárenie obce Semerovo v roku 2017 

Hospodárenie obce v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Tabuľka 1 - Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 

 Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Čerpanie 

rozpočtu v EUR 
Čerpanie 

rozpočtu v % 

Bežný rozpočet 

Príjmy 864 883,00 916 576,00 916 265,89 99,97 

Výdavky 807 751,00 915 262,00 879 004,07 96,04 

Prebytok bežného 
rozpočtu 

57 132,00 1 314,00 37 261,82   

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 250,00 4 960,00 14 710,00 296,57 

Výdavky 54 472,00 106 954,00 82 752,46 77,37 

Schodok kapitálového 
rozpočtu 

-54 222,00 -101 994,00 -68 042,46   

Finančné operácie 

Príjmy 0,00 103 590,00 43 779,22 42,26 

Výdavky 2 910,00 2 910,00 2 865,78 98,48 

Prebytok finančných 
operácií 

-2 910,00 100 680,00 40 913,44   

 

Z analýzy hospodárenia vyplýva, že obec Semerovo skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2017 

nasledovne: 

a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške 37 261,82 € 

b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške 68 042,46 € 

c) rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje ku koncu roka 2017 

čiastku + 40 913,44 €.  

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 po započítaní finančných operácií je 

prebytok vo výške 10 132,80 €. Treba však zdôrazniť, že vo výsledku rozpočtového hospodárenia sú 

započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 10 132,80 €, ktoré možno 

použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. Konečný výsledok rozpočtového hospodárenia obce je 

teda vyrovnaný. 



 

Tabuľka 2 - Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 

 Schválený rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Čerpanie 

rozpočtu v EUR 
Čerpanie 

rozpočtu v % 

Bežný rozpočet 

Príjmy 791 938,00 904 313,00 920 747,69 101,82 

Výdavky 735 880,00 880 538,00 848 480,14 96,36 

Prebytok bežného 
rozpočtu 

56 058,00 23 775,00 72 267,55   

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 250,00 250,00 107,00 42,80 

Výdavky 53 668,00 96 140,00 95 901,24 99,75 

Schodok kapitálového 
rozpočtu 

-53 418,00 -95 890,00 -95 794,24   

Finančné operácie 

Príjmy 0,00 75 025,00 26 510,37 35,34 

Výdavky 2 640,00 2 910,00 2 747,68 94,42 

Prebytok finančných 
operácií 

-2 640,00 72 115,00 23 762,69   

 

V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím sledujeme v roku 2017 zníženie bežných 

príjmov rozpočtu o 0,5 %. Na strane druhej však v roku 2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov 

oproti roku 2016 o 3,6 %.  

Obrázok 1 - Vývoj bežných príjmov a výdavkov 
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Aj napriek uvedenému stavu (Obr. 1) bežný rozpočet dosiahol prebytok  vo výške 37 261,82 €. Prebytok 

bežného rozpočtu spolu s prebytkom finančných operácií bol využitý na dofinancovanie schodku 

kapitálového rozpočtu. Nakoľko výdavky kapitálového rozpočtu zďaleka prevyšujú jeho príjmy (z 

dôvodu realizácie rozvojových investičných projektov) je tento schodok nutné vyrovnať 

prostredníctvom prebytku ostatných rozpočtov (Obr. 2).   

Obrázok 2 - Vývoj kapitálových príjmov a výdavkov 

 

V rámci príjmov finančných operácii sa preto odzrkadľuje použitie prostriedkov rezervného fondu (Obr. 

3). 

Obrázok 3 - Vývoj príjmov a výdavkov finančných operácií 

 

 

Na základe analýzy vývoja rozpočtového hospodárenia pozitívne hodnotím plnenie príjmov rozpočtu. 

Pozitívne hodnotím taktiež čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Semerovo s cieľom dosiahnuť ciele a víziu uvedeného 

dokumentu.  

0

50000

100000

150000

200000

2015 2016 2017

R
o

zp
o

čt
o

vé
 p

ro
st

ri
ed

ky

Vývoj kapitálových príjmov a výdavkov

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky

0

50000

100000

150000

200000

2015 2016 2017

R
o

zp
o

čt
o

vé
 p

ro
st

ri
ed

ky

Vývoj príjmov a výdavkov finančných operácií

Príjmy finančných operácií

Výdavky finančných operácií



Z pohľadu navyšovania bežných výdavkov v porovnaní so znižujúcim sa objemom bežných príjmov 

v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím a financovaním kapitálových výdavkov použitím 

prostriedkov rezervného fondu odporúčam obecnému zastupiteľstvu dôkladne sledovať a korigovať 

vývoj rozpočtového hospodárenia v nasledujúcich rokoch s cieľom pokračovať v rozvojových aktivitách 

vzhľadom na ich opodstatnenosť, prínos a hospodárnosť.  

1.2. Analýza plnenia príjmovej časti rozpočtu 

Na základe údajov v tabuľke č. 1 je zrejmé, že objem celkových príjmov schváleného rozpočtu po 

poslednej zmene predstavoval sumu 1 025 126,00 €. Skutočné plnenie však k 31.12.2017 dosiahlo 

objem 974 755,11 €, teda 95,08 %. Príjmy rozpočtu obce sú rozčlenené nasledovne: 

1. Bežné príjmy 

a. Daňové príjmy 

b. Nedaňové príjmy 

c. Iné nedaňové príjmy 

d. Prijaté granty a transfery 

2. Kapitálové príjmy 

3. Príjmové finančné operácie 

Plnenie bežných príjmov dosiahlo v rámci roka 2017 objem 99,88%. Plnenie v uvedenom objeme 

hodnotím pozitívne. Plnenie daňových príjmov dosiahlo v komplexnom pohľade úroveň 100,57 %. 

Najväčší podiel na tomto plnení mal najmä výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

v celkovom objeme 374 962,56 € (102,01%). Plnenie príjmov z miestnych daní a poplatkov za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady aj napriek snahe a opatreniam zavedených obcou 

nedosiahlo rozpočtované objemy. Plnenie rozpočtovaných príjmov z dane z nehnuteľnosti dosiahlo 

96,67%. Z pohľadu dlhodobého vývoja však pokladám za podstatné práve sledovanie a plnenie príjmov 

z miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Výber týchto príjmov je 

priamo v kompetencii miestnej samosprávy.  

Pomerné zloženie príjmovej časti bežného rozpočtu na základe objemu rozpočtovaných prostriedkov 

prezentujeme na Obr. 4 , 5. 

  



Obrázok 4 - Pomerné zloženie príjmovej časti bežného rozpočtu 

 

Daňové príjmy tvoria viac ako 50 % bežných príjmov rozpočtu obce Semerovo.  

Obrázok 5 - Pomerné zloženie daňových príjmov 

 

Obr. 5 jasne prezentuje zloženie daňových príjmov obce Semerovo. 76,58 % týchto príjmov je 

tvorených výnosom dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Objem týchto prostriedkov 

obec nedokáže priamo ovplyvniť. Avšak viac ako 23 % tvoria príjmy z dane z nehnuteľností a poplatku 

za KO a DSO. Tieto príjmy sú priamo v kompetencii miestnej samosprávy.  
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K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky v nasledovnom objeme: 

- Daň z nehnuteľností – 12 475,38 € 

- Daň za psa – 618,55 € 

- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 17 241,55 € 

Celková výška pohľadávok na uvedených príjmoch predstavuje 30 335,48 €. V porovnaním z bežnými 

výdavkami rozpočtu obce v roku 2017 predstavuje výška pohľadávok 7 % bežných výdavkov rozpočtu 

obce. Aj napriek pozitívne hodnotených opatrení, ktoré obec realizovala v súvislosti s vymáhaním 

pohľadávok, odporúčam obecnému zastupiteľstvu venovať tejto problematike pozornosť a znižovať 

výšku pohľadávok, resp. zaviesť opatrenia na zvýšenie plnenia rozpočtovaných príjmov z uvedených 

miestnych daní a poplatkov. Ostatné zložky bežných príjmov rozpočtu tvoria nedaňové príjmy obce 

v celkovej hodnote 13 523,21 €, iné nedaňové príjmy a prijaté granty a transfery na prenesený výkon 

štátnej správy.  

V rámci kapitálových príjmov dosiahlo plnenie schváleného rozpočtu 296,57 %, čo bolo spôsobené 

prijatím kapitálového transferu z MV SR na kamerový systém s možnosťou čerpania prostriedkov 

v roku 2018.  

Ako sme už uviedli vyššie, príjmové finančné operácie odzrkadľujú okrem iného čerpanie rezervného 

fondu na kapitálové výdavky ktoré sú v rámci záverečného účtu podrobne popísané z hľadiska účelu 

využitia.  

1.3 Analýza čerpania rozpočtu výdavkov 

Obec v roku 2017 čerpala výdavky nasledovne: 

Tabuľka 3 - Prehľad čerpania výdavkov za rok 2017 

 
Schválený rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Čerpanie 
rozpočtu v EUR 

Čerpanie 
rozpočtu v % 

Bežné výdavky 807 751,00 915 262,00 879 004,07 96,04 

Kapitálové výdavky 54 472,00 106 954,00 82 752,46 77,37 

v porovnaní s rokom 2015: 

Tabuľka 4 - Prehľad čerpania výdavkov za rok 2016 

 
Schválený rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Čerpanie 
rozpočtu v EUR 

Čerpanie 
rozpočtu v % 

Bežné výdavky 735 880,00 880 538,00 848 480,14 96,36 

Kapitálové výdavky 53 668,00 96 140,00 95 901,24 99,75 

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky možno 

konštatovať, že došlo k zvýšeniu bežnej spotreby obce oproti minulému roku.  

V rámci čerpania kapitálových výdavkov je v záverečnom účte kvalitne spracovaný prehľad čerpania 

kapitálových výdavkov podľa účelu. Čerpanie kapitálových výdavkov, t. j. realizácia plánovaných 



rozvojových projektov je závislá od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti najmä kapitálové transfery z 

rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu. K vlastným zdrojom v priebehu rozpočtového roka patrí najmä 

prebytok bežného rozpočtu, zdroje peňažných fondov a po skončení rozpočtového roka vytvorený 

prebytok rozpočtu, ktorý sa používa prostredníctvom peňažných fondov (rezervného fondu). 

V rámci rozpočtového procesu odporúčam, aby sa už pri tvorbe rozpočtu uvažovalo so všetkými 

disponibilnými zdrojmi (napr. prostriedky rezervného fondu), aby sa realizácia rozvojových projektov 

mohla realizovať efektívne, hospodárne a účelne od začiatku rozpočtového roka. 

1.4 Finančné operácie 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a 

realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a 

výdavkov rozpočtu obce.  

Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2017 zapojili do rozpočtu nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky (dopravné pre žiakov z obce Čechy vo výške 236,00 €) a čerpanie rezervného fondu 

v celkovom objeme 43 779,22 €. Účel využitia čerpania rezervného fondu je v záverečnom účte 

podrobne popísaný.  

Cez výdavkové finančné operácie sa uhradili splátky istiny návratných zdrojov financovania (úver ŠFRB) 

v celkovom objeme 2 865,78 €. 

1.5 Výsledok hospodárenia 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 

výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok 

jej rozpočtu. Podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy: 

- prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu,  

- schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.  

Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu 

nie sú finančné operácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospodárenie obce Semerovo v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Tabuľka 5 - Výsledok hospodárenia za rok 2017 

 Čerpanie rozpočtu v 
EUR 

Bežný rozpočet 

Príjmy 916 265,89 

Výdavky 879 004,07 

Prebytok bežného rozpočtu 37 261,82 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 14 710,00 

Výdavky 82 752,46 

Schodok kapitálového rozpočtu -68 042,46 

Výsledok rozpočtového hospodárenia -30 780,64 

Finančné operácie 

Príjmy 43 779,22 

Výdavky 2 865,78 

Prebytok finančných operácií 40 913,44 

Prebytok rozpočtového hospodárenia 10 132,80 

 

Obec v roku 2017 hospodárila so schodkom 30 780,64 €. Takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený 

v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v 

rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 

alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných 

fondov pri usporiadaní výsledku hospodárenia vylučujú. 

Z výsledku hospodárenia sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré 

možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 10 132,80 €. 

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2018 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. 

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce sú 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa 

návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami je kladný (40 913,44 €), čo je 

spôsobené čerpaním rezervného fondu. Tento prebytok bol počas rozpočtového obdobia využitý na 

vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu.  

Na základe vyššie uvedených skutočností je záverečný výsledok hospodárenia nulový.  

 



2. Bilancia aktív a pasív 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2017 bola 1 427 790,19 €. Najvyšší podiel na hodnote majetku 

obce má dlhodobý hmotný majetok v objeme 892 536,11 €. V porovnaní s rokom 2016 obec 

zaznamenala medziročný pokles majetku o 23 840,00 € spôsobený znížením stavu finančných účtov 

spôsobeného čerpaním prostriedkov rezervného fondu. Pozitívne však hodnotím navýšenie hodnoty 

dlhodobého hmotného majetku spôsobeného realizáciou investičných zámerov. 

2.1 Bilancia pohľadávok 

Zo záverečného účtu vyplýva, že stav pohľadávok obce Semerovo k 31.12.2017 po lehote splatnosti je 

31 921,03 € (spolu daňové a nedaňové), čo predstavuje nárast oproti minulého roku o cca 16 %. Ako 

sme už uviedli vyššie, aj napriek úkonom smerujúcim k vymáhaniu nedoplatkov ich objem medziročne 

rastie. Z celkového stavu pohľadávok po lehote splatnosti najvyšší podiel pripadá na pohľadávky z dani 

za nehnuteľnosti (39 %) a poplatku za TKO (54 %). 

Na základe uvedených skutočností odporúčam pokračovať v zavedených opatreniach, prispieť k ich 

zefektívneniu resp. rozšíreniu, aby takýmto spôsobom obec neprichádzala o pomerne značnú časť 

svojich bežných príjmov, ktoré môžu byť využité na potrebné výdavky do menej podporovaných resp. 

podfinancovaných oblastí.  

2.2 Bilancia záväzkov, stavu a vývoja dlhu 

Dlhodobé záväzky obce k 31.12.2017 dosiahli výšku 63 239,36 €. Jedná sa o záväzky s dobou splatnosti 

dlhšou ako 1 rok a v uvedenej sume sú zaúčtované nesplatené úvery voči ŠFRB (61 205,42 €), záväzky 

zo sociálneho fondu (248,54 €), záväzky z tvorby fondu opráv nájomníkmi 5 bj. (1 263,40 €) a záväzky 

z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách (522,00 €). V krátkodobých záväzkoch ( 25 921,36 €) sú 

zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 6 294,05 €, záväzky z úverov ŠFRB splatné do 

jedného roka, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu a iné. 

Stav záväzkov z bankových úverov k 31.12.2017 bol vo výške 0 €. Do sumy bankových úverov nie sú 

započítané úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania so stavom k 31.12.2017 v celkovej výške , ktoré 

sa splácajú vo forme časti nájomného od nájomníkov bytov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu obce Semerovo za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Semerovo za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým. 

 

 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Semerove 

schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

V Semerove dňa 30.04.2018 

 

        Ing. Branislav Arpáš 

         hlavný kontrolór obce Semerovo 
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