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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 5/2017,
B9.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27.06.2018 uznesením č.2/2018, B5
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2018 uznesením č. 3/2018, B6

Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

246 631
236 631
10 000

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
286 377

246 631

236 631
33 000
16 746
286 377

203 470
32 637
10 524
0

233 470
42 383
10 524
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
286 377

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

293 892,12

102,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 286 377 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
293 892,12 EUR, čo predstavuje 102,62 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
236 631

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

258 612,79

109,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 236 631,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
258 612,79 EUR, čo predstavuje 109,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
228 900

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

243 099,59

106,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume
205 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 219 260,34 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,95 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 058,44 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 499,36
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 559,08 EUR. K 31.12.2018 obec neeviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa 475,- EUR
Daň za ubytovanie 1 350,81 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 955,- EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 801
-

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 198,27

108,27

príjmy z prenajatých pozemkov – 111,- EUR
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - 1 620,93 EUR.
administratívne poplatky - správne poplatky 1 423,- EUR
predaj výrobkov a služieb (vyhlás. v MR, cintor. popl.....) – 519,50 EUR
rodičovský príspevok MŠ –852,- EUR
stravné - 671,84 EUR

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
200
-

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 443,82

vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – 1 443,82 EUR

nerozpočtované príjmy:
- poplatky a platby za stravné MŠ - 4 271,11 EUR

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 730,- EUR bol skutočný príjem vo výške 4 600,EUR, čo predstavuje 131,86 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský úrad ŽP
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Námestovo
Ministerstvo dopravy a výstavby
Okresný úrad odbor školstva
VÚC Žilina
Dobrovoľná požiarna ochrana

Suma v EUR
67,60
165,54
237,60
21,20
429,29
276,77
1 002
1 000
1 400

Účel
Na prenesený výkon štátnej správy ŽP
Odmena skladníka CO
Dotácia REGOB
Dotácia register adries
Komunálne voľby
Na činnosť stavebného úradu
Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ
Kamenársky plenér
Požiarna ochrana

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

18 533

56,16

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
18 533. EUR, čo predstavuje 56,16 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
18 533. EUR, čo predstavuje 56,16 % plnenie.
Granty a transfery
Obec v roku 2018 neprijala žiadny kapitálový grant ani transfer.

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
16 746
-

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

16 746,33

100

prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – 16 746,33 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
286 377

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

282 830,01

98,76

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 286 377 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 282 830,01 EUR, čo predstavuje 98,76 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
233 470

Skutočnosť k 31.12.2018
245 145,50

% čerpania
105

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 233 470 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 245 145,50 EUR, čo predstavuje 105 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
- mzdy OcÚ - rozpočtované – 40 000,-EUR - skutočné čerpanie 38 938,42 EUR
- mzdy MŠ – rozpočtované 36 000,- EUR – skutočné čerpanie 35 619,91 EUR
- mzdy HK - rozpočtované 700 EUR - skutočne čerpané 602,08 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní
- OcÚ - rozpočtované 16 000 EUR – skutočné čerpanie 15 460,07 EUR
- MŠ - rozpočtované 12 500 EUR – skutočné čerpanie 12 761,48 EUR
- HK - rozpočtované 300 EUR – skutočné čerpanie 234,32 EUR
Tovary a služby
- energie OcÚ, ihrisko, dom smútku,
– rozpočtované 8 000 - skutočné čerpanie
6 672,98 EUR
- energie VO – rozpočtované 4 000 – skutočne čerpané – 2 944,57 EUR
- energie MŠ - rozpočtované 3 500- skutočné čerpanie – 2 202,93 EUR

-

reprezentačné – rozpočtované 1 200 EUR – skutočné čerpanie 1 211,28 EUR
pohonné hmoty OcÚ: rozpočtované 1 000 EUR – skutočné čerpanie – 996,99 EUR
servis auta – rozpočtované 1 550 – skutočné čerpanie 2 278,73 EUR
vývoz odpadov – rozpočtované – 5 500,-EUR – skutočné čerpanie- 6 429,- EUR
údržba budov – rozpočtované 6 000 EUR- skutočné čerpanie: 8 858,99 EUR
údržba miestnych komunikácií rozpočtované 4 000 – skutočné čerpanie 2 380,80 EUR
údržba VO – rozpočtované 7 980 – skutočné čerpanie – 9 496,04 EUR
kultúrne akcie – rozpočtované 9 000 EUR– skutočné čerpanie 12 417,62 EUR
požiarna ochrana – rozpočtované 2 500,- - skutočné čerpanie 3 306,97 EUR
stan – 1000,-EUR
krovinorez – 580,-EUR
údržba miestneho rozhlasu – 1 958,45 EUR
pozemkové úpravy – 10 460,-EUR
stavebný dozor – 2 000,-EUR

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
- úroky z úveru – rozpočtované 1 000 EUR – skutočné čerpanie – 801,35 EUR

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
42 383

Skutočnosť k 31.12.2018
27 160,51

% čerpania
64,08

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 42 383 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 27 160,51 EUR, čo predstavuje 64,08 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu:
- Verejné osvetlenie ( 12 mesiacov x 310,-EUR) – 3 720,- EUR
- Kúpa pozemku – 1 432,45 EUR
- Rozšírenie vodovodu nad ihriskom – 13 540,72 EUR
- Rozšírenie vodovodu Mlynisko – projekt – 950,- EUR
- Miestna komunikácia nad ihriskom - 3 062,64
- Miestna komunikácia Mlynisko – 1 556,70
- Chodník horný koniec - 2 898,-EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 524

Skutočnosť k 31.12.2018
10 524

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 524 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 10 524 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
-

. splácanie istiny z bankových úverov – 10 524 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
258612,79
258612,79
0,00

245145,50
245145,50
0,00

13467,29
18533
18533
0,00

27160,51
27160,51
0,00

-8627,51
4839,78
0,00
4839,780,00
16746,33
10524

6222,33
293892,12
282830,01
11062,11
0,00
11062,11

Prebytok rozpočtu v sume 4 839,78 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
4 839,78 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 6 222,33 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
6 222,33EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
11 062,11 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
do príjmov obce
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0
16 746,33

16 746,33

0

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0
587,49

587,49
0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
472 827,28
455 071,69
455 274,00
442 874,29
372 111,28
83 162,72
16 885,30

359 711,57
83 162,72
11 250,47

113,60

162,99

25,37
16 746,33

25,37
11 062,11

667,98

946,93

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
472 827,28
455 071,69
217 264,33
233 826,55

217 264,33
92 069,20

233 826,55
92 076,54

62 249,02
29 820,18
163 493,75

72 780,36
19 296,18
129 168,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho po lehote
splatnosti

52 705,97
11 859,33
5 004,30
2 725,87

52 705,97
11 859,33
5 004,30
2 725,87

19 296,18

19 296,18

484,89
92 076,54

484,89
92 076,54

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

VÚB a.s.

Účel

Dostavba šatní

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

60 000

10 524

801,35

19 296,18

Rok
splatnosti

2020

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2018 nepodnikala na základe živnostenského oprávnenia.
.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec neuzatvorila zmluvu voči zriadenej a založenej právnickej osobe.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Krajský úrad ŽP
Okresný úrad
Námestovo
Okresný úrad
Námestovo
Okresný úrad
Námestovo
Okresný úrad
Námestovo
Ministerstvo dopravy
a výstavby Bratislava
Okresný úrad odbor
školstva
VÚC Žilina
Dobrovoľná požiarna
ochrana Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Na prenesený výkon štátnej
správy ŽP – bežné výdavky
Odmena skladníka CO – bežné
výdavky
Dotácia register adries – bežné
výdavky
Dotácia REGOB – bežné
výdavky
Komunálne voľby – bežné
výdavky
Na činnosť stavebného úradu
– bežné výdavky
Dotácia na výchovu
a vzdelávanie – bežné
výdavky
Kamenársky plenér – bežné
výdavky
Požiarna ochrana – bežné
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-367,60

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-467,60

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

165,54

165,54

0

21,20

21,20

0

237,60

237,60

0

429,29

429,29

0

276,77

276,77

0

1 002

1 002

0

1 000

1 000

0

1 400

1 400

0

-50

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Žilina

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorila programový rozpočet

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 11 062,11 EUR.

