Obec Trenčianska Teplá
Dôvodová správa k záverečnému účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2018.
Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Záverečný účet obsahuje údaje
- o plnení rozpočtu v členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- hodnotenie plnenia programov obce.
Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2018 vyjadruje výsledky hospodárenia za
sledované obdobie.
Hospodárenie Obce Trenčianska Teplá v roku 2018 je charakterizované nasledovne:
- bežné hospodárenie v roku 2018,
bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 336 222,92 EUR, prebytok je vyšší oproti
schválenému rozpočtu po zmenách o 247 167,63 EUR,
- kapitálové hospodárenie v roku 2018,
kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke – 673 022,55 EUR, schodok je nižší oproti
schválenému rozpočtu po zmenách o 150 021,42 EUR,
- finančné operácie – sú prebytkové vo výške 633 782,48 EUR.
Krátkodobé pohľadávky brutto k 31.12.2018 sú vo výške 59 939,03 EUR. Pohľadávky sú
vyššie oproti roku 2017 o 12 192,19 EUR, z toho zvýšenie je u pohľadávok za komunálny
odpad o 2 956,60 EUR, pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch sú vyššie o 399,97
EUR, pohľadávky za dane z nehnuteľností sú vyššie o 9 197,37 EUR a pohľadávky za
prenájom sú nižšie o 1 119,27 EUR. K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako jeden rok
boli vytvorené opravné položky vo výške 25 071,46 EUR.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2018 v sume 107 162,83 EUR zahŕňajú záväzky voči
dodávateľom, záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia,
štátnemu rozpočtu a záväzky voči ŠFRB splatné v roku 2019, sú oproti stavu k 31.12.2017
vyššie o 6 192,65 EUR.
Bankové úvery oproti stavu k 31.12.2017 sú vyššie o 483 788,00 EUR.
Programový rozpočet je tvorený 17 programami. Programy sa delia na podprogramy.
Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený
stručný, výstižný názov. Programy a ich podprogramy predstavujú aktivity (činnosti) obce.
Hospodárenie obce za rok 2018 je prebytok vo výške 296 982,85 EUR. Upravené hospodárenie
obce je 247 934,66 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu vo výške 247 934,66 EUR
použiť na tvorbu rezervného fondu.
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