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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 v rátane finančných operácii bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 78/2017
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 15.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
- druhá zmena schválená dňa 16.05.2018 uznesením č. 25/2018
- tretia zmena schválená dňa 12.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 04.07.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018
- piata zmena schválená dňa 05.09.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
- šiesta zmena schválená dňa 27.09.2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018
- siedma zmena schválená dňa 03.10.2018 uznesením č. 38/2018
- ôsma zmena schválená dňa 18.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018
- deviata zmena schválená dňa 29.11.2018 rozpočtovým opatrením č.7/2018
- desiata zmena schválená dňa 10.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

221400

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
258071,09

192300
100
29000

211262,00
352,00
46457,09

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

211400

254718,33

192300
19100

210167,00
44551,33

0,00

3352,67

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
258071,09

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

261491,43

101,33

Z rozpočtovaných celkových príjmov 258071,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
261491,43 EUR, čo predstavuje 101,33 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
211262

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

219439,09

103,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 211262 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
219439,09 EUR, čo predstavuje 103,87 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
185795

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

192861,28

103,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 163900 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 171087,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,39 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11359 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11526,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2429,11 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8709,74 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 387,60
EUR. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 149,23 EUR.
Daň za psa 332,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9914,78 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
19953

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

21785,65

109,18
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8077,41 EUR, čo je
110,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 631,67
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6993,03 EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia v sume 452,71 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12652,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13708,24 EUR, čo
je 108,35 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
520

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

582,20

111,96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 520,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 582,20
EUR, čo predstavuje 111,96 % plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4994,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4209,96
EUR, čo predstavuje 84,30 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 586,08
Rozvoja SR
22,81
Okresný úrad – odbor školstva
1483,00
Okresný úrad – odbor starostlivosti 50,17
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
174,24
22,80
Trenčiansky samosprávny kraj
350,00
Ministerstvo vnútra
Nadácia pre deti Slovenska

Účel

Suma v EUR

526,86
994,00

Bežný transfer – stavebný poriadok
Bežný transfer – doprava
Bežný
transfer
–
výchova
a vzdelávanie pre materské školy
Bežný transfer – životné prostredie
Bežný transfer – REGOB
Bežný transfer – register adries
Akadémia materský škôl Púchovskej
doliny
Komunálne voľby
Zdravé
deti
v našej
škôlke
/vybavenie telocvične/

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
352

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

351,96

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 352,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
351,96 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 351,96 EUR.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
46457,09

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

41700,38

89,76

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 46457,09 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 41700,38 EUR, čo predstavuje 89,76 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2018 zo dňa 16.05.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 28000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 26215,74 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4005,76 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 6673,24 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 354,31 EUR
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení v sume 4451,33
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
254718,33

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

229651,25

90,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 254718,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 229651,25 EUR, čo predstavuje 90,16 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
210167,00

Skutočnosť k 31.12.2018

188050,76

% čerpania

89,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 210167 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
188050,76 EUR, čo predstavuje 89,48 % čerpanie.
.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 86545,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
84308,48 EUR, čo je 97,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 31315,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
30358,86 EUR, čo je 96,95 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 89305,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
70725,19 EUR, čo je 79,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3002,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2658,23
EUR, čo predstavuje 88,55 % čerpanie.
Čerpanie bežného rozpočtu k 31.12.2018
Oddiel

Položka

01.1.1
610
620
630
640
01.1.2
610
620
630
01.6.0
610
620
310
03.2.0
630
04.2.2
630
04.4.3
630
04.5.1
630
05.1.0
630
05.4.0
630
06.2.0
630
06.4.0
630
08.1.0
630
08.2.0
630
08.3.0
630

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
mzdy
- odvody
- tovary a služby
- bežné transfery
Finančná a rozpočtová oblasť
- mzdy
- odvody
- tovary a služby
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
- mzdy
- odvody
- tovary a služby
Ochrana pred požiarmi
- tovary a služby
Lesné hospodárstvo
- tovary a služby
Výstavba
- tovary a služby
Cestná doprava
- tovary a služby
Nakladanie s odpadmi
- tovary a služby
Ochrana prírody a krajiny
- tovary a služby
Rozvoj obcí
- tovary a služby
Verejné osvetlenie
- tovary a služby
Rekreačné a športové služby
- tovary a služby
Kultúrne služby
- tovary a služby
Káblová televízia
- tovary a služby

Rozpočet
po úprave

Skutočnosť

Plnenie
v%

41335,00
15119,00
20601,00
3002,00

40628,45
14956,00
19547,62
2658,23

98,29
98,92
94,89
88,55

810,00
285,00
590,00

570,07
203,62
466,47

70,38
71,45
79,06

60,00
31,00
534,00

60,00
25,01
441,85

100,00
80,68
82,74

340,00

88,64

26,07

1100,00

812,79

73,89

2850,00

2833,83

99,43

7180,00

1916,97

26,70

11722,00

10649,13

90,85

10000,00

6673,24

66,73

2100,00

705,16

33,58

2699,24

1481,51

54,89

300,00

0,00

0,00

8469,00

6464,05

76,33

680,00

76,03

11,18
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08.4.0
620
630
09.1.1.1
610
620
630
09.6.0.1
610
620
630
10.2.0.2
620
630

Dom smútku
- poistné
- tovary a služby
Materská škola
- mzdy
- poistné
- tovary a služby
Školská jedáleň
- mzdy
- poistné
- tovary a služby
Opatrovateľská služby
- poistné
- tovary a služby

80,00
1500,00

54,53
1303,70

68,16
86,91

34200
11950
13364

33255,63
11821,35
12431,35

97,24
98,92
93,02

10140
3320
5300

9794,33
3018,38
4682,27

96,59
90,92
88,34

130,00
370,00

73,23
351,56

56,33
95,02

5,76
210167

5,76
188050,76

100,00
89,48

03.6.0
630

- tovary a služby
Bežné príjmy OcÚ

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
44551,33

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

41600,49

93,38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41600,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 44551,33 EUR, čo predstavuje 93,38 % čerpanie.
Čerpanie kapitálového rozpočtu
Oddiel

Položka

Funkčná klasifikácia

717

Materská škola
- Rekonštrukcia v MŠ

09.1.1.1

Rozpočet
po úprave

Skutočnosť

44551,33

41600,49

Plnenie
v%
93,38

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia materskej školy – toalety v sume 9008,08 EUR
b) Rekonštrukcia kotolne materskej školy v sume 32592,41 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

219439,09

z toho : bežné príjmy obce

219439,09

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

188050,76

z toho : bežné výdavky obce

188050,76

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

31388,33
351,96

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

351,96

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

41600,49

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

41600,49
0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-41248,53
-9860,20
954,04
-10814,24
41700,38

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

41700,38
261491,43
229651,25
31840,18
-954,04
30886,14

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Stavy na finančných účtoch a v pokladni:
Bežný účet:
157806,88 EUR,
Pokladnica:
327,72 EUR
z toho: finančné prostriedky na dreviny 127 248,46 EUR
Účet školskej jedálne:

954,04 EUR - vylúčenie z prebytku

Mimorozpočtové prostriedky - podnikanie:
Finančné operácie príjmové: 48045,70
Príjmy: 197929,98
Výdavky: 144652,13

Bežný účet podnikanie: 101148,51 EUR
Pokladnica podnikanie:
175,04 EUR
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Schodok rozpočtu v sume 9860,20 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
a podľa osobitných predpisov v sume 954,04 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií
10814,24 EUR
Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 954,04 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 41700,38 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 10814,24 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 30886,14 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
30886,14 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
30886,14 EUR.

3. 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 :
- uznesenie č.25/2018 zo dňa 16.5.2018
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
32748,01
20119,15

26215,74

26651,42

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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

Suma v EUR
573,76
1189,81

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

605,06

50,00
1108,51

4. 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
905753,06
657411,73

KZ k 31.12.2018 v EUR
972260,70
681535,86

0,00
585228,07
72183,66
247804,90

0,00
609352,20
72183,66
290255,40

252,81
0,00
0,00
2810,26
244741,83
0,00
0,00
536,43

271,94
0,00
0,00
1462,60
288490,86
0,00
0,00
499,44

ZS k 1.1.2018 v EUR
905753,06
344840,85

KZ k 31.12.2018 v EUR
972260,70
389799,04

0,00
0,00
344840,85
50923,58

0,00
0,00
389799,04
87404,38

1481,00
4005,76
930,06
44506,76
0,00
509988,63

2482,79
0,00
1175,81
83745,78
0,00
495057,28

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu a colnému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky a záväzky zo soc.f.
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

3282,64
14483,60
7620,23
57075,11
0,00
0,00
0,00
2460,01
84921,59

3282,64
14483,60
7620,23
57075,11
0,00
0,00
0,00
2460,01
84921,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2018
- zostatok istiny z bankových úverov je 0,00 EUR
Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere
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.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZO SZV /včelári/ - BV
ZO SZZP Lúky a okolitých obcí - BV

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

600,00
60,00

600,00
60,00

0,00
0,00

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2017
o dotáciách.
Obec v roku 2018 poskytla na základe uznesenia č. 6/2018 finančný príspevok- dotáciu na
zabezpečenie záujmového vzdelávania pre žiakov z trvalým pobytom v obci Mestečko
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Mesto Púchov /CVČ/ - BV

401,22

401,22

0

-4-

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocie.
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
38077,42
Celkové výnosy
61928,49
Hospodársky výsledok - zisk
23851,07
Splatná daň z príjmov
5015,88
Hospodársky výsledok po zdanení
18835,19

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Okresný úrad – odbor
školstva
Okresná úrad – odbor
starostlivosti o životné
prostredie
Ministerstvo vnútra – SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BV – stavebný poriadok
BV – doprava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3586,08
22,81

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4586,02
22,64

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50,00
0,00

BV – výchova a vzdelávanie pre
materské školy
BV – životné prostredie

1483,00

1483,00

0,00

50,17

50,17

0,00

Okresný úrad

BV – REGOB
BV – register adries
BV – Komunálne voľby

174,24
22,80
526,86

174,24
22,80
526,86

0,00
0,00
0

Okresný úrad

BV - odmena skladníkovi CO

66,22

66,22

0

Ministerstvo financií

KV – Rekonštrukcia a modernizácia
budovy- dotácia poskytnutá v r.2017

4000,00

4000,00

0

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

Mesto Púchov /CVČ/ - BV

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

401,22

401,22

0,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

350,00

350,00

0,00

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Trenčiansky samosprávny kraj

-4-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry,
v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
zmien a doplnkov.
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 30886,14 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojiť zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení v sume
18835,19 EUR do rozpočtu obce ako doplnkový zdroj hlavnej činnosti.

15

