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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019 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 2019bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 Rozpočet obce na rok
2019 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 49/2018 na rokovaní obecného
zastupiteľstva dňa 13. decembra 2018.
Rozpočet bol zmenený jednou úpravou rozpočtu:
- úprava rozpočtu č. 1 schválená dňa 24. októbra 2019 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 32/2019 - zmena rozpočtu bola na strane príjmov i na strane
výdavkov v sume 39 690,00 EUR.
Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
545 324,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
585 014,00

545 324,00
0,00
0,00
x
545 324,00

555 014,00
0,00
30 000,00
X
585 014,00

494 834,00
25 490,00
25 000,00
x
0,00

525 012,00
35 002,00
25 000,00
x
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

585 014,00

596 745,53

102,01

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 585 014,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 596 745,53 EUR, čo predstavuje 102,01 % plnenie, skutočné príjmy
boli o 11 731,53 EUR vyššie oproti rozpočtovaným príjmom.
2. 1.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

555 014,00

565 815,53

101,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 555 014,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 565 815,53 EUR, čo predstavuje 101,95 % plnenie, skutočné bežné
príjmy boli o 10 801,53 vyššie oproti rozpočtovaným bežným príjmom.
2.1.1. daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
417 485,00
425 186,69

% plnenia
101,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 342 185,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 350 631,27 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,47 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 47 296,36 EUR,
čo je 100,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 053,02 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 41 154,06 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 89,28 EUR. Obec
eviduje k 31.12.2019 pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 198,96 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 410,00 EUR, čo
je 97,24 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky na dani za psa v sume
120,00 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky (nedoplatky)
z nehnuteľností a daň za psa) v celkovej sume 3 318,96 EUR.

z daňových

príjmov

(daň
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Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 26 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25 849,06 EUR,
čo je 97,54 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky (nedoplatky) z príjmov
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 063,96 EUR.
2.1.2. nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
65 579,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

42 630,45

65,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 551,79 EUR, čo
je 107,88% plnenie, v uvedenej sume ho tvoril príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky (správne poplatky) a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 29 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32 888,59 EUR,
čo je 111,49 % plnenie. Príjem z administratívnych poplatkov pozostáva najmä z príjmu
zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť (za ohlásenie drobnej stavby, za kolaudačné
rozhodnutia), zo správnych poplatkov za overenie podpisu a listiny, z poplatkov za vydanie
rybárskych lístkov, z poplatkov za potvrdenia o trvalom pobyte a z ostatných poplatkov,
z príjmov z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z príjmov z poplatkov za školy
a školské zariadenia, príjmy za stravné a iné.
a) Príjmy z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
9 817,85 EUR, čo predstavuje 93,50 % plnenie. Príjmy z poplatkov za predaj výrobkov,
tovarov a služieb predstavujú najmä príjmy za odvysielané relácie v obecnom rozhlase, za
služby domu smútku, z poplatkov za prenájom hrobového miesta, za predaj odpadových
nádob, príjmy z poplatkov za vodné, za opatrovateľskú službu, za rozbité riady z kuchyne
domu kultúry a iné.
b) Príjmy z poplatkov za školy a školské zariadenia
Príjmy z poplatkov za školy a školské zariadenia predstavujú príjmy z poplatkov za
materskú školu a školský klub detí. Z rozpočtovaných 2 700,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 3 860,00 EUR, čo je 142,96 % plnenie.
c) Príjmy za stravné
Príjmy za stravné predstavujú príjmy za stravné od zamestnancov, žiakov a cudzích
stravníkov. Z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
16 207,54 EUR. Príjmy za stravné predstavujú príjmy školskej jedálne za stravu od cudzích
stravníkov, za stravu detí ZŠ a MŠ.
Úroky z vkladov
Príjmy z vkladov boli rozpočtované v sume 15,00 EUR skutočný príjem k 31.12.2019 bol
v sume 2,07 EUR, čo predstavuje plnenie 13,80 %.
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2.1.3. iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

29 064,00

2 188,00

7,69

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované v objeme 29 064,00 EUR, skutočný príjem
k 31.12.2019 predstavoval sumu 2 188,00 EUR. Iné nedaňové príjmy pozostávajú najmä
z príjmov z dobropisov za elektrickú energiu a plyn, z vratiek preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia.
2.1.4 Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 71 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
vo výške 97 998,39 EUR, čo predstavuje 136,20 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva

68 611,00

Okresný úrad Trenčín – odbor školstva

2 091,00

Okresný úrad Trenčín – odbor školstva

838,00

Okresný úrad Trenčín – odbor školstva

208,00

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Bratislava

43,07

Ministerstvo dopravy a výstavby a SR
Bratislava

1 302,08

Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný
úrad
Trenčín,
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Trenčín
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Účel

Suma v EUR

391,81

odbor

93,20

1 193,22
71,74
3 000,00

Finančné prostriedky pre ZŠ
– prenesené kompetencie (normatívy)
Finančné prostriedky pre MŠ
– prenesené kompetencie
Finančné prostriedky pre ZŠ
– vzdelávacie poukazy
Finančné prostriedky pre ZŠ
– príspevok na učebnice
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
/úsek dopravy/
– miestne a účelové komunikácie
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
/úsek stavebného poriadku/
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– hlásenie pobytu občanov (REGOB
a register adries)
Bežný transfer na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy
– životné prostredie
Bežný transfer na úhradu výdavkov
spojených s voľbami (Voľby prezidenta
SR a Voľby do EP)
Bežný transfer na odmenu skladníka
CO za rok 2019
Bežný transfer na zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia
DHZO
Bežný

transfer na úhradu výdavkov
s mimoriadnou situáciou -

580,84 spojených
povodne
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Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Považská Bystrica, pracovisko Púchov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Považská Bystrica, pracovisko Púchov
Ministerstvo financií SR, Bratislava

Bežný

transfer na úhradu výdavkov
s úpravou územného plánu
a s návrhom čistopisu a doplnkov zmien
Bežný transfer na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ

7 808,00 spojených
3 129,60

Bežný

transfer

na

podporu

výchovy

Bežný

transfer

na

úhradu

nákladov

2 589,60 k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ

3 000,00 spojených s modernizáciou a rekonštrukciou

Ing. Štefan Rosina, Vodárenská 1244/8,
Púchov

3 000,00
47,23

miestneho rozhlasu
Dohoda č. 02/2019 – poskytnutie príspevku
na opravu miestnej komunikácie v lokalite
„ulica Keblianska“
Bežný transfer – odmena pre MŠ za prax
žiaka

2.1.5 Prijaté granty a transfery v roku 2018 a použité v roku 2019

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

30 000,00

Kapitálový transfer na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice – transfer bol prijatý
v roku 2018, dotácia vyčerpaná v plnej
sume v roku 2019

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. 2.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
0,00 EUR.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec nemala v roku 2019 žiaden príjem z predaja kapitálových aktív.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec nemala v roku 2019 žiaden príjem z predaja pozemkov.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Obec nemala v roku 2019 žiaden príjem z prijatých kapitálových grantov a transferov.
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2. 3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

30 930,00

103,10

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 30 930,00 EUR, čo predstavuje 103,10 % plnenie.

2. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá organizácie s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

585 014,00

606 601,70

103,69

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 585 014,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 606 601,70 EUR, čo predstavuje 103,69 % čerpanie.

3. 1

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

525 012,00

553 481,27

105,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 525 012,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 553 481,27 EUR, čo predstavuje 105,42 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 204 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
210 036,22 EUR, čo je 102,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu, domu kultúry, opatrovateľskej služby, pracovníkov základnej školy,
materskej školy, školskej jedálne, kontrolóra obce...
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 62 386,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
79 141,48 EUR, čo je 126,86 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 251 526,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
254 352,45 EUR, čo je 101,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
organizačných zložiek obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, poštové služby, energie,
všeobecný materiál, kancelárske potreby, výdavky na zabezpečenie akcií poriadaných
obecným úradom, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
5 986,98 EUR, čo predstavuje 149,67 % čerpanie. V uvedenej sume boli poskytnuté dotácie
pre Centrum voľného času Včielka v Meste Púchov v sume 1 856,88 EUR, ďalej dotácia
na podporu športu Futbalovému klubu Streženice v sume 3 400,00 EUR a transfery
na náhradu príjmu počas PN v súhrnnej sume 730,10 EUR.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3 964,14 EUR, čo predstavuje 132,14 % čerpanie. V uvedenej sume sú zahrnuté splátky
úrokov z úveru (komunálny úver) v sume 3 453,62 EUR, splátka úrokov z úveru (na ihrisko)
v sume 474,84 EUR a manipulačný úverový poplatok v sume 35,68 EUR.

3. 2

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

35 002,00

48 299,01

137,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 002,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 48 299,01 EUR, čo predstavuje 137,99 % plnenie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Obec v roku 2019 obstarala chladničku do kuchyne domu kultúry v sume 1 330,80 EUR.
Ďalšou významnou položkou kapitálových výdavkov v roku 2019 boli výdavky
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v celkovej sume 37 208,21 EUR, z čoho 30 000,00 EUR
bolo financovaných z prijatej dotácie na rekonštrukciu zbrojnice a 7 208,21 EUR bolo
dofinancovaných z rozpočtu obce. Poslednou významnou časťou kapitálových výdavkov boli
výdavky na územný plán v celkovej sume 9 760,00 EUR, z toho 7 808,00 EUR bolo
financovaných z prijatej dotácie, zvyšných 1 952,00 EUR bolo dofinancovaných z rozpočtu
obce.

3. 3

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

25 000,00

4 821,42

19,29

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 4 821,42 EUR, čo predstavuje 19,29 % čerpanie. V celkovej sume
4 821,42 EUR sú zahrnuté splátky istiny bankového úveru (na ihrisko).

3. 4

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

Bežné príjmy spolu

565 815,53

z toho: bežné príjmy obce

565 815,53

bežné príjmy RO /obec nemá RO/

---

Bežné výdavky spolu

553 481,27

z toho: bežné výdavky obce

553 481,27

bežné príjmy RO /obec nemá RO/
BEŽNÝ ROZPOČET

--12 334,26

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho: kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO /obec nemá RO/

---

Kapitálové výdavky spolu

48 299,01

z toho: kapitálové výdavky obce

48 299,01

kapitálové výdavky RO /obec nemá RO/

---

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-48 299,01

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-35 964,75

Úprava schodku

26 108,58

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9 856,17

Príjmové finančné operácie

30 930,00

Výdavkové finančné operácie
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

4 821,42
26 108,58

PRÍJMY SPOLU

596 745,53

VÝDAVKY SPOLU

606 601,70

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-9 856,17
0
-9 856,17

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -35 964,75 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
sa upravuje o zostatok finančných operácií v sume 26 108,58 EUR a vytvára tak celkový
schodok (vrátane finančných operácií) v sume – 9 856,17 EUR, ktorý vznikol nezaúčtovaním
účtovnej operácie (preúčtovanie medzi analytickými účtami) – zapojenie prostriedkov
rezervného fondu do príjmov rozpočtu z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu. Touto účtovnou
operáciou sa v roku 2019 mali zapojiť kapitálové výdavky v sume 10 491,01 EUR (kapitálové
výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice financované mimo prijatej dotácie a kapitálové
výdavky na nákup chladničky do kuchyne domu kultúry), čím by sa ponížil zostatok
rezervného fondu. Vykonaním tejto účtovnej operácie je hospodárenie obce prebytkové.
Navrhujeme účtovnú operáciu vykonať v roku 2020 ako opravu účtovania z minulých rokov.

11

5. Tvorba a použitie
a sociálneho fondu)

prostriedkov

fondov

(rezervného

fondu

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.
Rezervný fond

Suma v EUR

Začiatočný stav k 01.01.2019
Prírastky – zo zostatku príjmových finančných
operácií za uplynulý rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
Úbytky - použitie rezervného fondu

23 382,90
2 747,25
0,00
0,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

0,00
0,00

Konečný zostatok k 31.12.2019

26 130,15

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Slúži na realizáciu sociálnej politiky
organizácie v oblasti starostlivosti o zamestnancov a pre obec predstavuje záväzok voči
zamestnancom.
Sociálny fond
Začiatočný stav k 01.01.2019
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (preúčtovanie na mzdy)
Konečný zostatok k 31.12.2019

Suma v EUR
5 331,04
1 913,61
0,00
278,40
1 283,64
0,00
5 300,00
382,61
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
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 finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

Časové rozlíšenie

Začiatočný stav
k 01.01.2019 v EUR

Konečný zostatok
k 31.12.2019 v EUR

1 065 391,53
1 004 305,91

1 004 214,23
972 461,72

15 105,80
880 911,51
108 288,60
58 403,47

21 901,40
842 271,72
108 288,60
28 908,60

968,20
0,00
0,00
6 657,14
50 778,13
0,00
0,00
2 682,15

780,42
0,00
0,00
5 479,27
22 648,91
0,00
0,00
2 843,91

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

Začiatočný stav
k 01.01.2019 v EUR

Konečný zostatok
k 31.12.2019 v EUR

1 065 391,53
327 492,36

1 004 214,23
293 276,03

0,00
0,00
327 492,36
254 121,74

0,00
0,00
293 276,03
236 759,07

650,00
30 000,00
2 594,84
54 182,64
166 694,26
483 777,43

650,00
71,74
2 291,11
71 873,38
161 872,84
474 179,13
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019 s porovnaním so stavom záväzkov k 31.12.2018
Záväzky celkom k
31.12.2019 v EUR

Druh záväzku

Záväzky celkom k
31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- rezervy
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné záväzky
Záväzky SPOLU

39 667,30
16 365,05
10 049,53
1 861,50
0,00
161 872,84
0,00
650,00
71,74
2 291,11
3 930,00

18 566,01
18 776,07
11 998,44
3 556,43
0,00
166 694,26
0,00
650,00
30 000,00
2 594,84
1 285,69

236 759,07

254 121,74

Celková suma záväzkov k 31.12.2019 sa oproti celkovej sume záväzkov k 31.12.2018 znížila
o sumu 17 362,67 EUR. Zvýšila sa suma neuhradených dodávateľských faktúr o sumu
21 101,29 EUR, pričom sa jedná o faktúry splatné do jedného roka.

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka,
a.s.
Prima banka,
a.s.

Účel

Komunálny
úver (dlhodobý
bankový úver)
Úver na kúpu
ihriska
(dlhodobý
bankový úver)

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

156 012,00

0,00

3 453,62

131 012,00

2024

40 000,00

4 821,42

474,84

30 860,84

2026

Rok
splatnosti

V roku 2008 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na opravu miestnych komunikácií a plynového
potrubia. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2024, splátky úrokov sú mesačné.
V roku 2018 obec prijala bankový úver na kúpu ihriska v sume 40 000,00 EUR na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 17/45 zo dňa 16.11.2017, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO /obec nemá RO/
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

531 257,95
531 257,95
0,00
531 257,95
161 872,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 872,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 872,84

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

161 872,84

531 257,95

30,47 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola v roku 2019
splnená: 30,47 % < 60 %.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO /obec nemá RO/
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR, MDVa RR SR, MŽP, MV SR, ...
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
- 653001

531 257,95
531 257,95
0,00
531 257,95
62 287,00
35 522,24

433 448,71
433 448,71
4 821,42
0,00
4 821,42
0,00
0,00
3 453,62
0,00
0,00
35,68

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

8 275,04

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

8 275,04

433 448,71

1,91 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola v roku 2019
splnená: 1,91 % < 25 %.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/56 a 15/07 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na ...
- kapitálové výdavky na ...
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Futbalový klub Streženice – dotácia z rozpočtu
obce na bežné výdavky na činnosť FK

3 400,00 EUR

3 400,00 EUR

0,00

Mesto Púchov / CVČ Včielka Púchov – bežné
výdavky na financovanie záujmového vzdelávania

1 856,88 EUR

1 856,88 EUR

0,00

-4-

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká 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
➢ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám - obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
➢ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám - obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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➢ Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám – obec nemá založenú
žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Okresný úrad
Trenčín
–
odbor školstva
Okresný
Trenčín

úrad

Okresný úrad
Považská
Bystrica
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR,
Bratislava
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad
Považská
Bystrica
Okresný úrad
Trenčín
Ministerstvo
vnútra
SR,
Bratislava

Účelové určenie grantu, transferu:
(školstvo, matrika, ....)
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

Prenesený výkon štátnej správy
71 748,00

71 748,00

0,00

93,20

93,20

0,00

391,81

391,81

0,00

43,07

43,07

0,00

1 302,08

1 302,08

0,00

1 193,22

1 193,22

0,00

71,74

71,74

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

580,84

580,84

0,00

Školstvo – bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy
Životné prostredie – bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy
Register obyvateľstva – bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy
Miestne a účelové komunikácie – bežné
výdavky
Prenesený výkon štátnej správy
Stavebný poriadok – bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy
Výdavky spojené s voľbami (Voľby
prezidenta SR, Voľby do EP)
Bežný transfer – odmena skladníka CO za
rok 2019
Kapitálový transfer
hasičskej zbrojnice

–

rekonštrukcia

MV SR,
Bratislava

Bežný transfer pre DHZ

MV SR,
Bratislava

Bežný transfer – mimoriadna situácia
povodne

MDVa RR SR,
Bratislava

Bežný transfer – úprava územného plánu

7 808,00

7 808,00

0,00

ÚPSVR PB

Bežný transfer – na stravu MŠ

3 129,60

2 025,60

1 104,00

ÚPSVR PB

Bežný transfer – na stravu ZŠ

2 589,60

2 212,80

376,80

MF SR,
Bratislava

Bežný transfer – rekonštrukcia miestneho
rozhlasu

3 000,00

3 000,00

0,00
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Právnická osoba

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Ing. Štefan Rosina, Púchov - Príspevok na
opravu
miestnej
komunikácie
„ulica
Keblianska“

c)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

3 000,00

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neposkytla, ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2019 neposkytla, ani neprijala žiadne finančné prostriedky od vyššieho
územného celku.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia č. 13/47 neuplatňovanie programov v rozpočte, nie je súčasťou
záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019
bez výhrad.
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