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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE      

 

Popis obce: 

Obec leží v juhovýchodnom výbežku Strážovských vrchov, v geomorfologickom podcelku Malá 

Magura, na južných svahoch Magury. Asi 1 km západne sa nachádza vodná nádrž Nitrianske 

Rudno. Rozkladá sa po oboch stranách potôčka Sečianka, ktorý ňou preteká. Na severovýchod od 

obce sa vypína najvyšší končiar tohto chotára Končina. Susedí s obcami: na východ Dlžín, na juh 

Kostolná Ves, na západ Liešťany a na severozápad Nevidzany. Spojenie je dobré iba s obcou 

Kostolná Ves, kde vedie hradská. S ostatnými obcami je spojenie iba poľnými cestami a 

chodníkmi.   

V obci sa nachádza kaplnka, ktorá je zasvätená sv. Jozefovi a majorita obyvateľstva je 

rímskokatolíckeho vierovyznania. 

 

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, región Horná Nitra. 

Nadmorská výška obce je 440 m n. m. 

Rozloha obce 7,67 km2 

Najbližšími mestami sú Bojnice (12 km), Prievidza (17 km) a Nováky (18 km). 

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 376  

 

 

Vznik obce: 

Podľa záznamu, ktorý je uložený vo fare v Kostolnej Vsi, majiteľom sečianského 

chotára v r. 1515 bol Pavel Motešický, zemepán z Motešne. Chotár bol vtedy porastený 

stromami. Zemepán Motešický mal niekoľko pastierov, ktorí na salašoch pásli jeho stáda. 

V ústnom podaní sa zachovali aj niektoré mená pastierov, napr. Šimora. Po ňom bol 

Papranec, ktorý toto svoje meno má ako prezývku, že stále čistil, klčoval – papral sa okolo 

svojho domu. Rod tohto Papranca sa rozmnožil a potom sa prisťahovali aj iní pasáci. Začali 

vyrubovať stromy a tvorili polia. O hodne neskôr chotár odkúpil Rudolf Bassanyi z Bošian, 

ktorý dal rúbať a klčovat hory vo väčšom a tak sa začalo siať obilie. Potomci pastierov 

(valachov) sa množili, postavili si svoje chatrné chalúpky z dreva na vyklčovanej, vykosenej – 

vysečenej (kosiť – sečiť – séct = Seč) pôde. 

 

Insígnie obce 

Pečatidlo 
V pečatidle obce (pravdepodobne z r. 1777), ktoré sa dodnes zachovalo v Štátnom oblastnom 

archíve v Nitre, je vyrytý jeleň. Aj napriek tomu, že obyvatelia boli charakterizovaní ako roľníci, 

jeleň sa stal symbolom obce, ktorý upozorňuje na lesné bohatstvo chotára. Odtlačok bol nájdený 

na dokumentoch z r. 1778 – 1871. Jeho rukopis znie: POS (sessio): SZECS: IN COM (itatu) NIT 

(riensi). Obec používala pečatidlo určite až do začiatku 20. storočia. Na konci 19. storočia ho 

v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom: *NYITRA VÁRMEGYE*SZÉCS 

KIS KÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRÁS. Bola objavená na liste z r. 1911. Erbové pečatidlo i novšiu 

pečiatku definitívne vylúčila ďalšia nápisová pečiatka, ktorú vyhotovil budapeštiansky kovorytec 

Ignác Felsenfeld. Text v jej poli znie: NYITRA VÁRMEGYE DIVÉKSZÉCS KÖZSÉG* 1910*. 

Našla sa na dokumentoch z r. 1910 – 1913. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Magura
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Magura
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magura_(1_141,3_m_n._m.)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianske_Rudno_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianske_Rudno_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bojnice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prievidza
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1ky


Listina určujúca pečatidlo obce 

 

 
 

Erb 
 

V máji 1995 v snahe vytvoriť obecný erb, sa najschodnejšou cestou ukázala heraldická úprava 

historického symbolu obce. Erbom Seče sa stal zelený štít, v ktorom je presne podľa predlohy 

z 18. storočia zobrazený zlatý (žltý) jeleň. 

Vlajka 

 

Vlajku obce tvoria tri pásy, ktoré majú farbu erbu obce v poradí zelená – zlatá – zelená. 



II. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE 

Orgány obce vo volebnom období   2018 - 2022 

Starosta obce:   Anton  Vrecko, Seč č. 15 

 

Zástupca starostu obce:  Andrea   Budinská,Seč č. 30 

 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Jozef  Krett,   Stavbárov 11/5, 971 01  Prievidza 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Seči: 
  
   

1. Marián Brtko  Seč č.  80 

2. Eva  Cebáková Seč č.  134 

3. Roman     Horčičák Seč č.  138 

4. Tomáš Papranec Seč č.  176 

 

 

Pri obci pracujú nasledovné komisie v zložení: 
  

 

Komisia verejného záujmu, majetko-právna 

Predseda:              Marián  Brtko,  Seč č. 80  

Členovia:              Ľuboš   Sucháň, Seč č. 12                     

Komisia kultúry a  školstva  

Predseda:             Eva            Cebáková, Seč č.134 

Členovia:              Mgr. Zuzana   Humajová, Seč č. 3 

                    Mgr. Vladimíra Humajová, Seč č. 3   

                          Štefan    Cebák,    Seč č. 134   

Komisia športová a mládeže  

Predseda:             Roman Horčičák, Seč č. 138 

Členovia:              Nikola Cebáková, Seč č.134 

                    Juraj   Sucháň,   Seč č. 12   

Komisia finančná a ZPOZ  

Predseda:             Andrea      Budinská,  Seč č. 30 

Členovia:              Mgr. Zuzana Humajová, Seč č.  3 

                                               

Komisia stavebná a životné prostredie 

Predseda:             Tomáš  Papranec, Seč č. 176 

Členovia:              Mário  Medera,  Seč č. 151                                                   



Obecný úrad v Seči 

   Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný 

úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva 

a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného 

úradu organizuje starosta. 

   Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov 

obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné 

podklady a iné písomností na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, 

vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných 

v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva 

a rozhodnutia starostu.    

   Rokovania obecného zastupiteľstva sa konali v dňoch 16.03., 30.05., 28.06., 

19.09., 01.12., 04.12.. 

   V roku 2018 bolo teda spolu zvolaných 5 riadnych zasadnutí a jedno 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zvoláva sa podľa potreby, 

najmenej však raz za tri mesiace.  

 

Sídlo: č.s.133 ,  972 26  Seč  

IČO: 00 649 074         DIČ: 2021201655 

tel.: 046/5455522          fax:   046/5455522                                              

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza, č.ú. 

9000043001/5600 

e-mail: ousec@stonline.sk              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

III. ROZPOČET OBCE SEČ NA ROK 2018 A JEHO PLNENIE 

Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým 

v obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a výdavky, 

v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území 

obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj 

finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.  

 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie 

/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní 

plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy 

nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich 

hospodársko-organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami 

a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 

 

Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce  

 
 bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný 

rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa 

rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 a kategórie 

210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného rozpočtu 

tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 

 



 kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení 

podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 320 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 710, 

820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

 

 finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

 

 na stavoch a obratoch bankových účtoch uvádza stavy a obraty bankových syntetických 

účtov a analytických účtov, ktoré má obec Seč  otvorené podľa účtovej osnovy a postupov 

účtovania pre rozpočtové organizácie a obce. 

 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet na rok 2018 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie. 

 

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený rozpočtové príjmy 139 084 € a rozpočtové 

výdavky 139 084 €. 

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

 

Rozpočet obce bol schválený  : 

- obecným zastupiteľstvom dňa 1.decembra 2017 uznesením č. 39/2017  

Rozpočet obce 

 

 

 

 

 Bežné príjmy 139 084,00 

Kapitálové príjmy   0 

Finančné operácie 0 

 

 

 

 

Bežné výdavky  139 084,00 

Kapitálové výdavky 0 

Finančné operácie  0 

 

 

 

 

 

 

 



Bol zmenený 3 krát, a to v 3 rozpočtových opatreniach 

 

- prvá zmena bola rozpočtovým opatrením č. 1, schválená uznesením č. 40/2018  dňa 

28.6.2018 

- druhá zmena bola rozpočtovým opatrením č. 2, schválená uznesením č.47/2018 dňa 

19.9.2018 

- tretia zmena bola rozpočtovým opatrením č.3, schválená uznesením č. 64/2018 dňa 

4.12.2018 

 

Poslednej schválenej zmene bol rozpočet obce Seč na rok 2018 takýto: 

 

  

príjmy bežného rozpočtu 153780,00 

výdavky bežného rozpočt 157311,00 

prebytok bežného rozpočtu  -3531,00   

príjmy kapitálového rozpočtu   453,00 

výdavky kapitálového rozpočtu  14922,00 

 stav kapitálového rozpočtu -14469,00 

finančné operácie príjmové 18000,00 

finančné operácie výdavkové 0 

rozdiel finančných operácií 18000,00 

CELKOVÝ  STAV  ROZPOČTU: 0 

 
 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

172233,00                   167390,30                 97,19  % 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 172233,00 € bol k 31.12.2018 skutočný príjem v sume 167390,30 €, 

čo predstavuje plnenie na 97,19 %. 

1. Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

153780,00 164142,50  105,35 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 153780,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 164142,50 €, 

čo predstavuje plnenie 105,35 %.                                         

 



a)  daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

137621,00                   145430,95                 105,68 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  121841,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 

poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 129576,77 €, čo predstavuje plnenie na  106,35   %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  8150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 8218,12 €, čo je 100,84  % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6437,35 €, dane zo stavieb boli vo výške 1780,77 €.  

Daň za psa   420,00 € plnenie  410,00   97,62 % 

Daň za nevýherné hracie prístroje    80,00 € plnenie 80,00 €   100 % 

Daň za užívanie verej. priestranstva  30,00 € plnenie 43,56 €   145,20 % 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  7100,00 € plnenie 7102,50 €  

čo predstavuje 100,04  %. 

b) nedaňové príjmy   

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

13268,00                13855,67                    105,61      

 

a) Príjmy z  vlastníctva majetku 

Príjem z prenajatých pozemkov rozpočtovaných 160,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2018 129,81 € čo 

je 81,13 % plnenie. 

Príjem  z prenajatých budov, priestorov a objektov rozpočtovaných 3600,00 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 vo výške 3012,16 € čo je 83,67 % plnenie. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 9508,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 10713,70 čo je 114,45% plnenie.  

 



Ide o príjem  z :                               Rozpočet                Príjem         Plnenie 

príjem za vodu Potraviny, Pohostinstvo          150,00                 98,00           65,33 

správne poplatky                                600,00         945,50          157,58 

registrácia čitateľov                  8,00            6,00           75,00 

vyhlasovanie relácií v MR                        80,00                 117,00          146,25 

MŠ-poplatky                                   1350,00        1530,00          113,33 

cintorínske poplatky                            2000,00                2280,00         114,00 

príspevok SF                                      60,00                  64,00         106,67 

separovaný zber                 40,00            8,25          20,63 

z odvodu hazardných hier                          5,00                    0,00           0,00 

z dobropisov                                   2355,00                2354,54          99,98 

za znečisťovanie ovzdušia                        60,00                   60,00        100,00 

za smetné nádoby                                80,00                  212,76        276,26 

za  odvoz septiku                                80,00                    0,00           0,00 

predaj hnut.majetku(krbové kachle)                0,00                  150,00          0,00 

revízia HP                                        40,00                   29,40         73,50 

stravné                                         2500,00                 2858,25        114,33 

opatrovateľská služba                           100,00                     0,00          0,00 

 

 
c) iné nedaňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenie 

1,00 5,91 591,00 

Z rozpočtovaných 1,00 bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 5,91 čo je 591,00 % plnenie úroky z 

vkladov 

d) granty 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenie 

1700,00 1700,00 100,00 

Domestos pre školy v sume 1700 € príspevok na renováciu MŠ       

e) ostatné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1190,00               3149,97                  264,70  % 

 

 



Obec prijala nasledovné bežné transfery : 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Krajský stavebný úrad      0,00 Spoločný obecný úrad Nováky 

2. Krajský úrad PK a CD   0,00 Spoločný obecný úrad Nováky 

3. Krajský úrad život.prost. 36,77 Mzdy, poistné  

4. MVSR – register obyv. 148,91 Mzdy, poistné, kanc.materiál  

5. Obvodný úrad,Prievidza     557,26 Voľby komunálne  

6. OÚ, Trenčín-odbor školstva 109,00 Výchovu a vzdelávanie MŠ 

7. Úrad práce soc.vecí, Prievidza 1698,03 Aktivačná činnosť 

8. Trenčiansky samosprávny kraj 600,00 Dotácia na Deň Sečanov 

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  

2) Kapitálový príjem 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenie 

453,00 594,00 131,13 

Z rozpočtovaných 453,00 bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 594,00 čo predstavuje 131,13 % 

plnenie z predaj pozemkov. 

3) Príjmové finančné operácie  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

18000,00 2653,80 14,74  

Z rozpočtovaných 18000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2653,80 čo predstavuje 14,74 % 

plnenie z predaj pozemkov. 

 

 

 



Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v  € 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

172233,00    167390,30 97,19 

 
1) Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

157311,00 152473,53  96,92 

 

v tom :                                                                                                                                

EUR 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01.1.1. 

Výdavky verejnej správy                                        

 

91388,00 

 

89743,56 

 

98,20 

01.1.2 

Finančná a rozpočtová oblasť 

 

2493,00 

 

2323,34 

 

93,19 

04.1.2. 

Všeobecná pracovná oblasť 

 

2525,00 

 

2495,05 

 

98,81 

04.5.1. 

Cestná doprava 

                     

              

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

05.1.0 

Nakladanie s odpadmi 

 

8000,00 

 

7053,39 

 

88,17 

06.4.0 

Verejné osvetlenie        

                

        

1900,00                

              

             

1776,41 

        

       93,50 

08.2.0 

Kultúrne služby 

         

1850,00 

              

1270,00 

        

       68,65 

08.3.0 

Vysielacie a vydav.služby 

           

          

320,00 

               

               

192,46 

       

       60,14 

08.4.0 

Nábož.a iné spoloč.služby 

           

900,00 

 

769,26 

 

85,47 

09.1.1.1 

Predškolská výchova 

 

45075,00 

 

43991,82 

        

97,60 

09.6.0.1. 

Potraviny 

 

2860,00 

 

2858,24 

 

99,94 

 

Spolu 

 

157311,00 

 

152473,53 

 

96,92 

 

 

 



Členenie rozpočtu na  

 

a)  610  - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie: 

 

Rozpočet 

 

Skutočnosť 

 

Plnenie % 

 

0.1.1.1. 

Výdavky 

verejnej  

správy 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

23310,00 

 

 

22988,39 

 

 

            

98,62 

 

01.1.2 

Finančná 

oblasť 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

1136,00 

 

1135,37 

 

99,94 

04.1.2. 

Všeobecná 

pracovná 

oblasť 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

1703,00 

 

1701,13 

 

99,89 

09.1.1.1. 

Predškolská 

výchova 

 

Tarifný a základný plat 

 

 

              

23362,00               

 

 

              

23361,82                   

 

100,00 

 

SPOLU   49511,00 49186,71 99,35 

 

 

b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní     

Rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie: 

 

Rozpočet 

 

Skutočnosť 

 

Plnenie % 

 

01.1.1. 

Výdavky 

verejnej správy 

Odvod do VŠZP  

Poistné do iných ZP 

Odvody do Sociálnej 

poisť. 

4311,00 

326,00 

11455,00 

 

4310,89 

325,87 

11449,83 

100,00 

99,96 

99,95 

             

01.1.2 

Finančná oblasť 

Odvod do VŠZP 

Odvody do Sociálnej 

poisť. 

182,00 

518,00 

181,61 

445,36 

99,79 

85,98 

04.1.2. 

Všeobecná 

pracovná oblasť 

Odvod do VŠZP 

Odvody do Sociálnej 

poisť. 

136,00 

686,00 

134,40 

659,52 

98,82 

96,14 

09.1.1.1. 

Predškolská 

výchova 

Odvod do VŠZP  

Poistné do iných ZP 

Odvody do Sociálnej 

poisť. 

3748,00 

0,00 

9460,00 

3747,98 

0,00 

9267,24 

          100,00 

0,00 

           97,96 

SPOLU  
 30822,00 30522,70 99,03 

 

 



630 - Tovary a služby 

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

telefón,  poštovné,  reprezentačné,  materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,  členské, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť Plnenie % 

01.1.1.  

Výdavky verejnej správy                                           

51056,00 

 

49739,78 

                   

94,09 

 

01.1.2 

Finančná a rozpočtová oblasť 

 

657,00 

 

561,00 

 

85,39 

04.5.1. 

Cestná doprava 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

05.1.0 

Nakladanie s odpadmi            

 

8000,00 

 

 

7053,39 

 

 

88,17 

 

06.4.0 

Verejné osvetlenie        

 

1900,00 

 

 

1776,41 

 

 

93,50 

 

08.2.0 

Kultúrne služby 

 

1850,00 

 

 

1270,00 

 

 

68,65 

 

08.3.0 

Vysielacie a vydav.služby            

 

320,00 

 

192,46 

 

60,14 

08.4.0 

Náboženské a iné spoločenské 

služby 

 

350,00 

 

 

241,39 

 

 

68,97 

09.1.1.1. 

Predškolská výchova 

11365,00 

 

10473,02 

 

92,15 

 

 

Spolu 

 

75498,00 

 

71307,45 

 

94,46 

 

   d)640 - Bežné transfery 

Funkčná klasifikácia  

 
Rozpočet Skutočnosť Plnenie % 

01.1.1.  

Výdavky verejnej správy                                           

 

930,00 

 

928,80 

 

99,87 

08.4.0 

Nábož. a iné spoloč.služby 

 

550,00 

 

527,87 

 

95,98 

 

Spolu 

 

1480,00 

 

1456,67 

 

98,42 

 

 

 



2) Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 Plnenia % 

14922,00                  14916,77                                   99,96 

 

v tom :                                      

EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Plnenia % 

Nákup pozemkov 1660,00 1655,50 99,73 

Rekonštrukcia MŠ 13262,00 13261,27 99,99 

Spolu 14922,00 14916,77 99,96 

 

3) Výdavkové finančné operácie  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 Plnenie % 

0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Hospodárenie obce SEČ a rozdelenie výsledku 

hospodárenia za rok 2018 
 
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Hospodárenie obce  
 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 164142,50                                                             

z toho : bežné príjmy obce  164142,50 

Bežné výdavky spolu 152473,53 

z toho : bežné výdavky  obce  152473,53 

Bežný rozpočet 
                                             
11668,97 

Kapitálové  príjmy spolu 594,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  594,00 

Kapitálové  výdavky spolu 14916,77 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  14916,77 

Kapitálový rozpočet  -14322,77 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2653,80 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2653,80 

Príjmové finančné operácie  2653,80 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 2653,80 

Príjmy spolu   167390,30 

VÝDAVKY SPOLU 167390,30 

Hospodárenie obce  0 

Vylúčenie z prebytku                                                          
0 

Upravené hospodárenie obce 0 

 
     Schodok rozpočtu v sume – 2653,80 € 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, bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný napojením na 
rozpočet príjmovými finančnými operáciami nasledovne: 
rekonštrukcia MŠ v obci 2653,80 € z rezervného fondu 40/2018 28.6.2018.  
      
     
    
 



 

V. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 183 570,56 173 269,28 

Neobežný majetok spolu 161 471,64 156 440,02 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 87 725,64 82 694,02 

Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 22 098,92 16 631,06 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  3 890,34 1 090,07 

Finančné účty  18 208,58 15 540,99 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  0 198,20 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 183 570,56 173 269,28 

Vlastné imanie  181 403,93 173771,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -7 632,41 -9 910,70 

Záväzky 9 649,04 9 408,46 

z toho :   

Rezervy  450,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 223,77 230,80 

Krátkodobé záväzky 8 975,27 8 677,66 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 150,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 
Stav záväzkov k 31.12.2018     

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

dodávateľom 1 280,02 1 280,02  

zamestnancom 4 236,72 4 236,72  

poisťovniam  2 621,33 2 621,33  

daňovému úradu 539,59 539,59  

ostatné záväzky    
Záväzky spolu k 31.12.2018 8 677,66 8 677,66   

 

Počiatočný stav záväzkov zo soc. fondu k 1.1.2018:              176,52 € 

Povinný prídel do SF v roku 2018:                   501,34 € 

Čerpanie SF v roku 2018:                  489,80 € 

 

Konečný stav záväzkov zo SF k 31.12.2018:              188,06 € 

 

 

POHĽADÁVKY 

 
1/ OSTATNÉ POHĽADÁVKY k 31.12.2018:  505,87 € 

                 - ostatné:                        505,87 € 

       - z prenájmu:           0,00 € 

   

2/ DAŇOVÉ POHĽADÁVKY k 31.12.2018:  584,20 €  
  

- z platobných výmerov miestnej dane z nehnuteľností:   584,20 € 

 

  

Konečný stav pohľadávok k 31.12.2018:  1090,07 € 

 
Dňa 05.09.2001 bola uzatvorená Zmluva o úvere č.42/007/01 s Dexia bankou Slovensko a.s. 

Žilina. Úver poskytnutý vo výške 6 638,78 € bol vrátane úrokov a poplatkov splatený dňa 

28.12.2009 a banka neeviduje žiadne pohľadávky z vyššie uvedenej úverovej zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE 

 

 Členenie finančného majetku obce k 31.12.2018 
 

Cenné papiere emitenta Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 

č.5, Banská Bystrica 

Podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. z 31.12.2017 je obec Seč  

majiteľom 2 169 ks cenných papierov v menovitej hodnote 34 €. 

     Konečný stav cenných papierov k 31.12.2018: 73746 € 

 

    Obec  nevlastní žiadne iné cenné papiere, taktiež nie je vlastníkom akcií, dočasných 

listov a  obchodný podielov. 

     

 

Konečný zostatok finančných prostriedkov obce k 31.12.2018: 

 

Názov účtu číslo účtu 
Číslo 

výpisu 
Stav v €           

k 31.12.2018 
Stav v €       

 k 1.1.20018 

Základný bežný účet 9000043001/5600 12 14576,35 16351,53 

Účet sociálneho fondu 9000044004/5600 24 188,06 176,52 

Peňažné prostriedky celkom:     14764,41     16528,05 

 

Poskytnuté finančné výpomoci v € 

 

Obec Seč neposkytla žiadne finančné výpomoci. 

 

Peňažné fondy obce k 31.12.2018 
 

1/ Rezervný fond 

Počiatočný stav k 1.1.2018:                        18006,73 € 

Prebytok hospodárenia:                          0 € 

Použitie rezervného fondu:                          2653,80 €  

Konečný stav RF k 31.12.2018:                  15352,93 € 

 

 
Obec Seč nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného  

        obdobia. 

 

Obec neuvažuje investovať do oblasti výskumu a vývoja. 

 

Obec Seč nemá organizačnú zložku v zahraničí.  

 

Obec Seč má kladný dopad na životné prostredie, nakoľko separuje, vykonáva dohľad nad 

výrubom stromov a dohliada na ochranu ovzdušia.  Tu by chcela obec poukázať na 

náklady na životné prostredie: 



Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v roku 2018 : 

 
PRÍJMY 

Daň za komunálny odpad rok 2018                               7102,50 € 

Zo separovaného zberu                                           8,25 € 

Spolu za rok 2018                                            7110,75 €    

 
VÝDAVKY 

Nákup kontajnerov                                            0,00 € 

Separovaný zber a                                               

prepravné a uloženie KO                                     7053,39 €   

Spolu výdavky za rok 2018                                   7053,39 € 

 

            P   –   V 
7110,75 € – 7053,39 € =  57,36 €   

 

Obec robí zvoz tuhého komunálneho odpadu raz za 2 týždne, vývoz veľkoobjemového 

kontajnera 2 krát ročne, separovaný zber – sklo, plasty raz do mesiaca zo zberných miest. 

 

Obec Seč nemá priamy dopad na zamestnanosť,   avšak využíva nezamestnaných 

pracovníkom (evidovaných na úrade práce) na aktivačné a prospešné služby pre 

občanov .  

 

 

 

VIII. AUDITOVANÁ   ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA - PRÍLOHA 
 

Viď. príloha výročnej správy 

 

 

 
 

Seč, 29.07.2019 

 

Vypracovala: Katarína Štefáková 

                                                                        

 
                                                                 Anton Vrecko 
  
                                starosta obce 
 
 

 

 

 

 

  


