
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Na schválenie obecnému zastupiteľstvu predkladá:   
Mgr. Milan Mikulec,  starosta obce 

 

  
 
 

Zverejňovaný a dopĺňaný od:  26.02.2020 
Schválený dňa: 15.04.2020 
 

V Semerove  26.02.2020 
 



Účtovná jednotka: OBEC SEMEROVO 
 
Starosta obce:  Mgr. Milan Mikulec od 29. 11. 2018 
                            
Orgány obce:   Obecné zastupiteľstvo v ôsmom volebnom období má 9 poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo v roku 2019 rokovalo sedemkrát. 
Zloženie poslaneckého zboru od 29. 11. 2018: Bagala Dušan, Čelko Peter, Ing., Gubricová 
Oľga, Bc., Kardoš Peter, Ing., Mokrášová Michaela, Pípa Marek, Ing., PhD., Patrik Solnoky, 
Šemelák Marek, Ing., Lukáš Žáčik       

Pomocné orgány:  V 8. volebnom období máme: 
                                                        - komisiu finančno-rozvojovú, stavebnú a dopravnú, 
                                                        - komisiu kultúrno-spoločenskú a športovú, 
                                                        - komisiu bezpečnostno-poriadkovú a ochrany životného prostredia, 
                                                        - komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, 
                                                        - pracovnú skupinu pre sociálne záležitosti. 
Hlavný obecný kontrolór: 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. 
Spoločná stavebná úradovňa 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, starostlivosť o životné prostredie, hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov 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 zaťažená 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. 2019 je 58 096,98 Eur v členení – do  
jedného roka vo výške 3 226,09 Eur, so splatnosťou nad 1 rok vo výške 54 870,89 Eur. 
Obec má poistený majetok poistnými zmluvami. 
Obec Semerovo v roku 2019 obdržala nasledovné finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu – 
granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Predmetné 
granty boli v stanovenom termíne zúčtované s príslušným štátnym orgánom:  

na matričnú činnosť                                                                          2 237,92 
na stavebnú agendu                                                                         1 806,20 
hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov               456,39 
na starostlivosť o životné prostredie                                                    129,28 
na cestnú dopravu a pozemné komunikácie                                         59,75 
na register adries                                                                                   24,40          
na prenesené kompetencie školstva                               370 580,00 
vzdelávacie poukazy pre ZŠ                                                             3 802,00 



na cestovné žiakom z obce ČECHY pre ZŠ                                        560,00 
príspevok pre deti zo znevýhodneného prostredia                           4 350,00 
na stravovanie, učebné pomôcky - deťom v hmotnej núdzi            18 862,80 
na predškolskú výchovu                                                                    3 289,00 
voľby                                                                                                  1 380,16 
odchodné pre ZŠ                                                                               3 151,00 
podpora výchovy v ZŠ                                                                       2 400,00 
aktivačné práce financované zo ŠR a EÚ (pre obec)                       8 677,62 
aktivačné práce financované zo ŠR (pre obec)                                   716,13 
aktivačné práce financované zo ŠR a EÚ (pre ZŠ)                           4 926,03 
na učebnice pre ZŠ                                                                              624,00 
na lyžiarsky výcvik škola v prírode pre ZŠ                                        4 150,00 
projekt Otvorená škola                                                                    26 348,43 
asistent učiteľa                                                                                14 414,00 
dotácia pre DHZ                                                                                 3 000,00 
dotácia na ,,Dni remesiel“                                                                  9 000,00 
 

V hodnotenom období bolo čerpané dopravného“ z roku 2018  pre žiakov z obce Čechy vo výške 142,20 Eur.  
V júni 2019 sme dostali kapitálovú dotáciu vo výške  9 000 eur, z ktorej bola v roku 2019 vyčerpaná suma 
5 289,23 eur a 3 710,77 eur je zostatkom na  čerpanie do roku 2020. 

 
PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (včítane prostriedkov na AP/EÚ) SPOLU:   484 945,11 Eur.  

 
V hodnotenom roku  z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie: 
- DHZ                                 370,00 Eur 
- Združenie rodičov            373,26 Eur 
- RKC energie                  1 100,00Eur 
- FC                               15 500,00 Eur 
- MS                                   600,00 Eur 
- Zväz invalidov                  836,68 Eur 
- SZ chov.pl.holubov  160,00 Eur 
- súbor Úsmev                 1 000,00 Eur 
- Cesta sv. Františka          500,00 Eur 
V hodnotenom roku do rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie (dary): 
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru a šport pre obec vo výške 1 400,00 Eur                                 
- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru a šport pre ZŠ vo výške 1 799,20 Eur 
- nevyčerpaná dotácia v roku 2018 v sume 1 000 eur bola použitá v ZŠ 
- poskytnutý dar vo výške 650 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. 
Štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2019 boli predkladané  prostredníctvom RISSAM-u (obec 
i škola).               
Ročná účtovná závierka  bolo predložená prostredníctvom RISSAM-u.  

 
 

Rozpočet na rok 2019 
 

Obec mala na rok 2019 schválený rozpočet dňa 11. 01. 2019. 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019, 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. 
Zmeny rozpočtu boli schválené Obecným zastupiteľstvom: 
1. úprava rozpočtu 08.03.2019 
2. úprava rozpočtu 14.06.2019 
3. úprava rozpočtu 14.12.2019 

 
 



         ROZPOČET Skutočnosť 31.12.2019 

 schválený po zmenách  

PRÍJMY CELKOM 1 022 209 1 224 847 1 098 393,28 

z toho:      

Bežné príjmy obce 971 759 1 064 467 1 072 937,72 

Kapitálové príjmy   250 69 450 9 000,00 

Finančné operácie  37 000 77 466,00 1 685,96 

Bežné príjmy ZŠ 13 200 13 200 13 625,66 

Finančné operácie  šj zš 0 264 1 143,94 

VÝDAVKY CELKOM 1 022 209 1 224 847 1 078 442,87 

z toho:      

Bežné výdavky obce 495 983 501 305 475 904,72 

Kapitálové výdavky 58 082 177 905 64 729,20 

Finančné výdavky 3 100 3 100 3 108,44 

Bežné výdavky ZŠ 465 044 542 537 534 700,51 

Kapitálové výdavky ZŠ 0 0 0 

 
 

HOSPODÁRENIE OBCE  SEMEROVO: 
 

Príjem obce (bežný + kapitál + fo)                                      1 083 623,68 Eur 
Príjem ZŠ Semerovo (bežné + fo)                                           14 769,60 Eur 
c e l k o m     p r í j e m :                                            1 098 393,28 Eur 
 
Výdavky obce (bežné + kapitál + fo)                                     543 742,36 Eur 
Výdavky ZŠ Semerovo              :                                           534 700,51 Eur 
 
c e l k o m   v ý d a v k y :                                          1 078 442,87 Eur 

Bežný príjem obce:                                                 1 072 937,72 Eur  
Kapitálový príjem obce:                                                 9 000,00 Eur 
- Dni remesiel                     9 000,00 Eur 

Finančné príjmové operácie:                                     1 685,96 Eur 
Bežný príjem školy:                                                   13 625,66 Eur 
Finančné operácie školy (šj zš)                                   1 143,94 Eur 
c e l k o m :                                                   1 098 393,28 Eur 
Bežné výdavky obce:                                              475 904,72 Eur 
Kapitálový výdavky obce:                                         64 729,20 Eur 
- z bežných prostriedkov          59 439,97 Eur 
- z kapitálovej dotácie                5 289,23 Eur 

Finančné výdavkové operácie                                     3 108,44 Eur   
Bežné výdavky školy:                                              534 700,51 Eur 
c e l k o m :                                                   1 078 442,87 Eur 

 
Bežné príjmy spolu:                                        1 086 563,38 Eur 
 
Bežné výdavky spolu:                                     1 010 605,23 Eur. 
 

 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpania príjmov  
 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k   
31. 12. 2019 

% plnenia  

1 224 847,00 1 098 393,28 89,68 
 

1. Bežné príjmy - obec 
 

Schválený rozpočet na rok 2019  
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  
31. 12. 2019 

% plnenia 

1 077 667 1 086 563,38 100,83 
 
a) daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

551 753 557 927,07 101,12 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 444 287,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 452 109,83 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,76 %.  
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 88 525 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 87 083,88 Eur, čo predstavuje 
plnenie na 98,37 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 63 284,45 Eur, príjmy dane zo stavieb boli 
v sume 23 264,84 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 534,59 Eur. K 31.12.2019 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16 173,81 Eur. 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 1 441 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 1 569,15 Eur, čo predstavuje plnenie 
108,89 %. Príjem 1 569,15 Eur je v členení bežný rozpočtový rok 1 378,80 Eur, nedoplatky z minulých 
rokov 190,35 Eur. Pohľadávky k 31.12.2019 sú vo výške 494,10 Eur.  
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 500 Eur bol skutočný príjem 405 Eur čo 
je plnenie na 81 %. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  z rozpočtovaných 17 000 bolo 
zinkasovaných 14 759,21 Eur, čo predstavuje plnenie na 98,58 %. K 31. 12. 2019 obec eviduje 
pohľadávky za odpad vo výške 19 761,09 Eur. 
 
b) nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na rok 2019 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  
31. 12. 2019 

% plnenia 

30 950 33 395 107,9 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na rok 2019  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

1 840 1 821,34 98,99 
 
d) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpočet na rok 2019 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

479 924 479 794,31 99,88 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 2019  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

69 450 9 000 12,96 
 
 
 



Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 69 450 Eur v hodnotenom období sme prijali len kapitálový transfer na Dni remesiel 
vo výške 9 000 Eur, rozpočtovaný transfer na jazykovú učebňu na rok 2019 nám nebol realizovaný. 
 
3. Príjmové finančné operácie:  

 
 Schválený rozpočet na rok 2019  

po poslednej zmene 
Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

77 466 1 685,96 2,18 
 
V príjmovej časti – v  kapitole finančných operácií sú prostriedky z roku 2018 s možnosťou čerpania 
v roku 2019 – na  bežné výdavky –  dopravné pre žiakov z obce Čechy  vo výške 142,20 Eur a stravné 
vo výške 323,76 Eur a zábezpeka na stravu šj mš vo výške 220 Eur  a projekt pre ZŠ z roku 2018 vo 
výške 1 000 Eur.  
 
 
Príjmy Základnej školy Semerovo 

 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2019 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

13 200 13 625,66 103,22 
 

4. Príjmové finančné operácie  
Schválený rozpočet na rok 2019 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% plnenia 

264 1 143,94 433,31 

 
V sledovanom rozpočtovom období, na základe zmeny účtovania školskej jedálne cez finančné operácie bola 
prijatá krátkodobá zábezpeka na žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni vo výške 880 Eur. 

 
Rozbor čerpania výdavkov 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 
 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  
31. 12. 2019 

% čerpania 

1 224 847 1 078 442,87 88,05 
 

1. Bežné výdavky – obec 
 

 Schválený rozpočet na rok 2019  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% čerpania 

501 305 475 904,72 94,93 
 
Rozbor:  
Mzdy, platy, poistné... 
Z rozpočtovaných výdavkov 231 298 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 222 618,97 
Eur, čo je 96,25 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 232 360 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 218 500,68 
Eur, čo je 94,03 % čerpanie.  
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 35 287 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 35 428,11 Eur, 
čo predstavuje 100,40 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 2 360 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12. 2019 v sume.2 356,96 Eur, čo 
predstavuje 99,87 % čerpanie.  
 
 



2. Kapitálové výdavky  
 

 Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k  
31. 12. 2019 

% čerpania 

177 905 64 729,20 36,38 
 
Rozbor kapitálových výdavkov  
 
a) nákup pozemkov – rozpočtovaná suma 15 700 Eur bola z rezervného fondu, čerpanie však bolo 
    uskutočnené z bežných zdrojov vo výške 15 700 Eur. 
b) detské ihrisko veľké – rozpočtovaná suma 4 900 Eur bola uhradená z bežných zdrojov vo výške 
    4 900 Eur. 
c) detské ihrisko v parku – rozpočtovaná suma 5 000 Eur bola z rezervného fondu, čerpanie však bolo 
    uskutočnené z bežných zdrojov vo výške 4 800 Eur. 
d) projektová dokumentácia na detské ihrisko bola rozpočtovaná v sume 480 Eur, skutočné plnenie 
    bolo vo výške 480 Eur. 
e) mulčovač – rozpočtovaná suma 2 300 Eur, plnenie je vo výške 2 232 Eur. 
f) rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z dotácie ŠR – rozpočtovaná suma 30 000 Eur, plnenie nebolo 
     uskutočnené. 
g) spoluúčasť obce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice bola vo výške 2 000 Eur z rezervného fondu, 
    plnenie nebolo uskutočnené. 
h) projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bola rozpočtovaná vo výške 843 Eur 
    z bežných zdrojov a 420 Eur z rezervného fondu, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 250 Eur  
    bežných zdrojov. 
i) technické zhodnotenie budovy OcÚ /alarm/ bolo rozpočtované vo výške 2 100 Eur z rezervného 
   fondu, skutočné čerpanie bolo vo výške 2 094,37 Eur z bežných zdrojov. 
j) prevádzkové zariadenie do MKS bolo rozpočtované z bežných zdrojov vo výške 3 800 Eur, skutočné 
   čerpanie bolo vo výške 3 736,96 Eur. 
k) Dni remesiel – z rozpočtovanej kapitálovej dotácie 9 000 Eur bolo vyčerpaných 5 289,23 Eur, 
    z rozpočtovanej našej spoluúčasti vo výške 1 000 Eur z rezervného fondu bolo uskutočnených 
    587,69 Eur z bežných zdrojov. 
l) zateplenie budovy MŠ – z rozpočtovaných 18 282 Eur z bežných zdrojov a 6 000 Eur z rezervného 
   fondu, bolo plnenie vo výške 23 658,95 Eur z bežných zdrojov. 
m) z rozpočtovanej kapitálovej dotácie na jazykovú učebňu vo výške 60 200 Eur, plnenie sa 
     neuskutočnilo. Rozpočtovaná spoluúčasť obce vo výške 3 500 Eur z rezervného fondu sa taktiež 
     neuskutočnila. 
n) z rozpočtovaných 2 000 Eur z rezervného fondu na rozšírenie kamerového systému, 5 580 Eur  
    rezervného fondu na prevádzkové stroje a zariadenia, rekonštrukcia a modernizácia miestnych 
    komunikácií vo výške  1 300 Eur z rezervného fondu, detské ihrisko v areály MŠ vo výške 3 500 Eur 
    z rezervného fondu -  k realizácií projektov nedošlo. 
 
3. Výdavkové finančné operácie  

 
 Schválený rozpočet na rok 2019  

po poslednej zmene 
Skutočnosť k 
 31. 12. 2019 

% čerpania 

3 100 3 108,44 100,27 
Suma 3 108,44 Eur predstavuje splátku istiny úveru zo ŠFRB.  

 
4. Bežné výdavky – Základná škola Semerovo 

 Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% čerpania 

542 537 534 700,51 98,55 
 
Rozbor:  
Mzdy, platy, poistné... 
Z rozpočtovaných výdavkov 442 897 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 441 531,03 Eur, čo je 
99,69 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 95 107 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 88 620,46  Eur, čo je 
93,18 % čerpanie.  
Bežné transfery 



Z rozpočtovaných výdavkov 4 533 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 4 549,02 Eur, čo je 
100,35 % čerpanie. 
 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Semerovo za rok 2019: 
 
 

príjmy výdavky rozdiel 
Bežné  1 086 563,38 1 010 605,23 75 958,15 

Kapitálové  9 000,00 64 729,20 -55 729,20 

Výsledok rozpočt. hospodárenia 1 095 563,38 1 075 334,45 20 228,95 

Finančné operácie  2 829,90 3 108,44 - 278,54 

Vylúčené prostriedky z RVH - 11 952,49 

Upravený výsledok roz. hospod. 7 997,92 
     
Prebytok rozpočtu v sume 20 228,95 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: kapitálová 
dotácia na Dni remesiel vo výške 3 710,77 Eur, dotácia na stravu pre šj zš 5 082,40 Eur, dotácia na 
stravu šj mš 1 590 Eur, dopravné pre žiakov z obce Čechy vo výške 89,00 Eur, stravné šj mš vo výške 
380,32 Eur, prijatá zábezpeka na stravu detí a žiakov vo výške 1 100 eur   podľa osobitných predpisov 
je 7 997,92 Eur.  
Finančné operácie príjmové: 

- Dopravné z roku 2018 vo výške 142,20  eur 
- Stravné MŠ 323,76 eur 
- Stravné ZŠ 263,94 eur 
- Projekt ZŠ z roku 2018 vo výške 1 000 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 ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  89,00 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 3 710,77 Eur, a to na Dni remesiel. 

c) nevyčerpaná dotácia pre šj zš a šj mš vo výške 6 672,40 Eur  s možnosťou použitia 
v nasledujúcom roku  

d) prijaté preddavky na stravovanie detí v školských zariadeniach vo výške 380,32 Eur 
e) prijatá zábezpeka na stravovanie detí a žiakov vo výške 1 100 eur 

Na základe vyššie uvedených skutočností obec bude  tvoriť rezervný fond za rok 2019 vo výške 
7 997,92 Eur. 
       
    Stav bežných účtov k 31. 12. 2019 je výsledkom prebytku rozpočtového hospodárenia 
predchádzajúcich rokov.  
 
Finančné prostriedky na mzdy a odvody za december 2019 boli dané na „depozitný účet“ obce 
v úhrnnej výške 16 796,43 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 2020. Nevyčerpané 
prostriedky na dopravné pre deti ZŠ z obce Čechy vo výške 89,00 Eur, k 31. 12. 2019  evidované na 
analytickom účte 384 600, zostatok kapitálovej dotácie na Dni remesiel 3 710,77 Eur evidovaná na 
analytickom účte 384 604, nevyčerpaná dotácia na stravu pre šj mš vo výške 1 590 Eur evidovaná na 
analytickom účte 384 605, dotácia na stravu pre šj zš vo výške 5 082,40 Eur evidovaná na 
analytickom účte 384 606, nevyčerpaná dotácia z roku 2018 vo výške 30 000 Eur evidovaná na 
analytickom účte 384 603.  
 



V bežných výdavkoch sú výdavky, ktoré boli do príjmov zapojené  cez finančné operácie ako 
prostriedky predchádzajúceho obdobia, a to: preddavky na stravu vo výške 587,70 Eur, dopravné vo 
výške 142,20 Eur a projekt pre ZŠ vo výške 1 000 Eur.  

 
 
 
 
 

Hospodársky výsledok Obce Semerovo  za rok 2019: 
 
Hospodársky výsledok obce – rozdiel výnosov     (694 169,77 Eur) a nákladov (658 888,33 Eur) 
predstavuje kladný výsledok hospodárenia – zisk – vo  výške 35 281,44 Eur, ktorý bude zúčtovaný 
ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov na analytickom účte k syntetickému účtu 
428 v roku 2020. 
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2019 
 

Stav k 01. 01. 2019 42 512,09 
Kapitálové výdavky, 
finančné operácie 
výdavkové    0,00 

Stav k 31. 12. 2019 42 512,09 
 
 
Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu obce v roku 2019 
 
Stav k 01. 01. 2019 395,20 
tvorba 2019 2 120,95 
čerpanie 2019 - 1 997,36 
Stav k 31. 12. 2019 526,79 

 
 

Bilancia aktív a pasív 
 
A K T Í V A  

Názov   Stav  k  31. 12. 2018  v Eur Stav k  31. 12. 2019 v Eur 
Majetok spolu 1 610 318,64 1 591 399,26 
Neobežný majetok spolu 1 355 192,57 1 314 681,40 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 100,00 908,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 113 431,88 1 073 112,71 
Dlhodobý finančný majetok 240 660,69 240 660,69 
Obežný majetok spolu 252 386,93 273 318,40 
z toho :   
Zásoby 296,38 182,88 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 65 163,00 62 247,00 
Krátkodobé pohľadávky  17 491,78 22 381,51 
Finančné účty  169 435,77 188 507,01 
Časové rozlíšenie  2 739,14 3 399,46 
 

P A S Í V A  

Názov Stav  k  31. 12. 2018  v Eur Stav k  31. 12. 2019 v Eur 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 610 318,64 1 591 399,26 
Vlastné imanie  867 483,31 902 764,75 
z toho :   
Výsledok hospodárenia  867 483,31 902 764,75 



Záväzky 100 761,30 81 541,65 
z toho :   
Rezervy  1 800,00 1 800,00 
Dlhodobé záväzky 58 492,18 55 919,68 
Krátkodobé záväzky 40 469,12 23 821,97 
Časové rozlíšenie 642 074,03 607 092,86 
 
      

HOSPODÁRENIE Základnej školy SEMEROVO č.110  za  rok  2018 
 

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 01.11.2019 je menovaným riaditeľom ZŠ Semerovo PaedDr. Ondrej Mlynek. Je štatutárnym zástupcom, 
zodpovedný za zverený majetok, hospodárske prostriedky, vnútornú kontrolu a riadenie. 

a/  všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov sú zachytené v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii 
b/  majetok školy – budova ZŠ, telocvične a ŠJ pri ZŠ sú poistené v rámci majetku obce, 
c/  stav majetku Základnej školy v Semerove je zdokumentovaný v  inventarizácii k  31. 12. 2019, 
d/ štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2019 a ročnú účtovnú závierku Základná škola 

v Semerove vkladala do RISSAM-u.  
 

Hospodársky výsledok Základnej školy Semerovo  za rok 2019: 
 

Hospodársky výsledok ZŠ – rozdiel výnosov     (548 068,16 Eur) a nákladov (548 068,16) predstavuje 
vyrovnané hospodárenie za rok 2019. 
  
Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v roku 2019 
 
Stav k 01. 01. 2019 2 858,18 
tvorba 2019 3 429,67 
čerpanie 2019 -3 414,82 
Stav k 31. 12. 2019 2 873,03 

 
 

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

Názov   Stav  k  31. 12. 2018  v Eur Stav k  31. 12. 2019 v Eur 
Majetok spolu 105 205,67 106 831,81 
Neobežný majetok spolu 65 163,00 62 247,00 
z toho :   
Dlhodobý hmotný majetok 65 163,00 62 247,00 
Obežný majetok spolu 39 049,98 43 172,55 
z toho :   
Krátkodobé pohľadávky 28,12 3,20 
Finančné účty  39 021,86 43 169,35 
Časové rozlíšenie  992,69 1 412,26 
 

P A S Í V A  

Názov Stav  k  31. 12. 2018  v Eur Stav k  31. 12. 2019 v Eur 
Vlastné imanie a záväzky spolu 105 205,67 106 831,81 
Vlastné imanie  3,19 3,19 
z toho :   
Výsledok hospodárenia  3,19 3,19 
Záväzky 104 208,44  
z toho :   



Zúčtovanie medzi subjektami VS 65 163,00 62 247,00 
Dlhodobé záväzky 2 858,18 2 873,03 
Krátkodobé záväzky 36 187,26 40 306,15 
Časové rozlíšenie   994,04 1 402,44 
 
 
 
 
 
                                                                           

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

 od  26.02.2020. 
 

Záverečný účet Obce Semerovo je predložený 
k prerokovaniu a obecné zastupiteľstvo  

OBCE SEMEROVO 
      schválilo - neschválilo záverečný  účet  obce za  rok 

2019 výrokom 
BEZ VÝHRAD – S VÝHRADAMI. 

 
 

V Semerove dňa  26.02.2020 
 
Spracovala: Štefániková 
                    Ing. Jamečná 
 
 
Predkladá:   Mgr. Milan Mikulec, starosta obce 
 
 


