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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.
Bežný rozpočet na rok 2019 bol po úprave zostavený ako prebytkový s výškou prebytku
34 429,00 eur. Bežné príjmy boli rozpočtované po úprave vo výške 1 620 134,72 eur,
skutočnosť za rok 2019 dosiahla výšku 1 761 919,18 eur. Bežné výdavky boli rozpočtované
po úprave vo výške 1 585 705,63 eur, skutočne čerpané boli vo výške 1 544 297,15 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu obce za rok 2019 bol prebytok vo
výške 217 622,03 eur. Kapitálový rozpočet na rok 2019 bol po úprave zostavený ako
schodkový s výškou schodku 303 500,00 eur. Kapitálové príjmy plánované po úprave vo
výške 57 500,00 eur a dosiahli čiastku 174 722,27 eur a kapitálové výdavky rozpočtované po
úprave vo výške 361 000,00 eur a boli čerpané v sume 38 317,76 eur. Výsledok
rozpočtového hospodárenia kapitálového rozpočtu obce za rok 2019 bol prebytok vo výške
136 404,51 eur. Príjmové finančné operácie boli plánované po úprave vo výške 210 720,00
eur. Skutočnosť čerpania za rok 2019 bola vo výške 720,00 eur. Výdavkové finančné
operácie upravené vo výške 0,00 eur sa realizovali vo výške 0,00 eur.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením
č. 7/10/2018.
Rozpočet bol v priebehu roka zmenený:
1. zmena
2. zmena
3. zmena
4. zmena
5. zmena
6. zmena
7. zmena
8. zmena
9. zmena
10. zmena
11. zmena
12. zmena
13. zmena

schválená dňa 31.03.2019,
schválená dňa 30.04.2019,
schválená dňa 31.05.2019,
schválená dňa 30.06.2019,
schválená dňa 02.09.2019,
schválená dňa 14.09.2019,
schválená dňa 22.09.2019,
schválená dňa 15.11.2019,
schválená dňa 16.11.2019,
schválená dňa 12.12.2019,
schválená dňa 30.11.2019,
schválená dňa 23.12.2019,
schválená dňa 30.12.2019,

uznesením OZ č.11/1/2019
rozpočtovým opatrením starostu obce
rozpočtovým opatrením starostu obce
rozpočtovým opatrením starostu obce
uznesením OZ č.5/8/2019
uznesením OZ č.6/9/2019
rozpočtovým opatrením starostu obce
uznesením OZ č.6/11/2019
uznesením OZ č. 21/11/2019
uznesením OZ č. 19/12/2019
rozpočtovým opatrením starostu obce
rozpočtovým opatrením starostu obce
rozpočtovým opatrením starostu obce
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Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy MŠ
Bežné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy celkom
Výdaje
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky MŠ
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky celkom
Rozpočtové
hospodárenie

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po zmene

Skutočnosť
v€

1 473 559,75
10 841,00
12 200,00
31 230,00
110 000,00
1 637 830,75

1 593 973,72
10 841,00
15 320,00
57 500,00
210 720,00
1 888 354,72

1 735 964,17
10 597,89
15 357,12
174 722,27
720,00
1 937 361,45

108,89
97,76
100,24
303,86
0,34
102,60

700 519,04

831 912,63
490 549,00
263 244,00
361 000,00
0
1 946 705,63

781 341,13
500 125,48
262 830,54
38 317,76
0
1 582 614,91

93,92
101,95
99,84
10,61
0
81,30

- 58 350,91

+354 746,54

445 016,00
259 934,00
245 000,00
0
1 650 469,04
-

12 638,29

Plnenie
v%

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
a) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
1 496 600,75

Upravený rozpočet
na rok 2019
1 620 134,72

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 761 919,18

% plnenia
108,75

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 675 245,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 786 896,50 €, čo predstavuje plnenie na
116,53%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 263 329,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 264 880,47 €, čo je
100,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 202 970,11 €, dane zo stavieb boli
v sume 61 571,86 € a príjmy dane z bytov boli v sume 338,50 €. Sú v tom zahrnuté aj
uhradené nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1 170,52 €
Daň za psa
Rozpočtovaný príjem bol v sume 1 000,00 €. Skutočný príjem v roku 2019 bol v sume
1.109,00 € , sú tu zahrnuté aj nedoplatky z minulých rokov. Suma predstavuje je 110,9 %
plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 44,00 €.
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Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 229,09 €, čo predstavuje
444% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtovaný príjem bol v roku 2019 v sume 14 800,00 €, skutočný príjem predstavuje
16 152,02 €, čo je 109,14 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky za komunálny
odpad vo výške 7 135,02 €.
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
68 200,00

Upravený rozpočet
na rok 2019
86 180,19

Skutočnosť
k 31.12.2019
124 231,73

% plnenia
144,15%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjem z prenajatých pozemkov rozpočtovaných 20 911,00 €, skutočný príjem bol
22 620,52 €.
Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov rozpočtovaných 22 912,90 € skutočný
príjem bol 26 046,64 €.
Iné príjmy rozpočtované na 3 000,00 €, skutočný príjem 3.008,71 €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Správne poplatky skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 520,30 €, správne poplatky
stavebný úrad Važec 3 955,00 €.
Predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 30 656,29 € bol skutočný príjem v roku 2019 v sume 54 383,80 €, čo
predstavuje 177,40 % plnenie. Tieto príjmy tvorí príjem za služby počas FFV a kultúrnych
podujatí vo výške 37 117,88 €, príjem zo vstupného na vyhliadkovú vežu spojený s príjmom
z predaja suvenírov na vyhliadkovej veži vo výške 3 678,00 € , príjem za hlásenie v obecnom
rozhlase 374,00 € , príjem za ostatné služby 8 867,32 € , kopírovanie, fax 46,35 €, príjem od
opatrovaných 3 998,25 €, príjem za predaj kníh a hrnčekov 302,00 €.
Príjem od zamestnancov za stravné lístky:
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem 2 576,59 €.
Príjem z odvodov prevádzkovania hazardných a iných hier:
Z rozpočtovaných 200,00 € skutočnosť 91,96 €.
Ostatné príjmy:
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, dobropisy
395,96 €, vratky poistného plnenia 3.632,25 €.
c ) Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1
2
3
4

Poskytovateľ dotácie
Sponzorský dar
Dobrovoľná požiarna ochrana
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina

Suma v €
2 000,00
3 000,00
429 792,00
31 802,00

Účel
Memoriál J. Majerčíka
Ochrana proti požiarom
Normatívne fin. pr. Základná škola
Nenormatívne fin. pr. Základná
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11

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

12

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
ÚPSVaR, odbor služieb
zamestnanosti
Obvodný úrad Lipt. Mikuláš

22 487,27

škola
Nenormatívne fin. pr. Materská
škola
Škol. potreby pre deti v HN
Osobitný príjemca RP
Prenesený výkon štátnej správy
životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy
matrika
Prenesený výkon štátnej správy
Register adries, evidencia
obyvateľstva
Prenesený výkon štátnej správy
cestná doprava a pozemné
komunik.
Prenesený výkon štátnej správy
Spoločný stavebný úrad Východná
Važec
Aktivačná činnosť §54, §50j, §52

1 624,48

Voľby do EP

Obvodný úrad Lipt. Mikuláš
ÚPSVaR, odbor služieb
zamestnanosti

2 418,10
20 182,80

Voľby prezidenta SR
Obedy zdarma ZŠ, MŠ

5

Okresný úrad Žilina

3 390,00

6
7
8

ÚPSVaR Lipt. Mikuláš
ÚPSVaR Lipt. Mikuláš
Okresný úrad starostlivosti o
životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy
Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy

381,80
1 177,04

9
10

13
14
15
16

199,95
3 679,19
741,47
92,40

5 896,59

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom .
 Sponzorský dar poskytnutý vo výške 2000,00€ bol vrátený nakoľko účel na ktorý bol
poskytnutý „Memoriál J.Majerčíka“ sa nekonal.
 Dotácia DPO v hodnote 3 000,00 € , čerpanie 3 000,00€.
 Normatívne finančné prostriedky na ZŠ boli poskytnuté vo výške 429 792,00 €.
Čerpanie 427 552,00 € .
 Nenormatívne fin. prostriedky poskytnuté z OÚ Žilina na ZŠ vo výške 31 802,00 € ,
Čerpanie 31 802,00 €
 Nenormatívne fin. prostriedky poskytnuté z OÚ Žilina na MŠ vo výške 3 390,00€.
Čerpanie 3 390,00 €.
 Fin.prostriedky na škol. potreby poskytnuté z ÚPSVaR pre deti v HN 381,80 € .
Čerpanie 381,80 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na Osobitný príjemca RP 1 000,00 € .
Čerpanie 1 177,04 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z MVSR na prenesený výkon štátnej správy - Životné
prostredie vo výške 200,00 € .
Čerpanie 199,95 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z MVSR na prenesený výkon štátnej správy na činnosť
Matriky vo výške 3 679,19 €.
Čerpanie 3 679,19 €.
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 Fin.prostriedky poskytnuté z MVSR na prenesený výkon štátnej správy na Evidenciu
obyvateľstva a register adries vo výške 741,47 € .
Čerpanie 741,47 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
na prenesený výkon štátnej správy na Cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo
výške 92,40 € .
Čerpanie 92,40 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu vo Východnej a Važci
vo výške 5 896,59 € .
Čerpanie 5 896,59 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z MVSR na prenesený výkon štátnej správy na Aktivačnú
činnosť §54, §50j, §52 vo výške 37 794,75 €.
Čerpanie 22 487,27 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z OÚ Lipt. Mikuláš na voľby do EP vo výške 1 624,48 €
Čerpanie 1 529,96 €.
 Fin.prostriedky poskytnuté z OÚ Lipt. Mikuláš na voľby prezidenta vo výške
2 418,10 €.
Čerpanie 2 163,07€.
 Fin.prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov - Obedy
zdarma ZŠ, MŠ vo výške 20 182,80 €.
Čerpanie 8 923,20 € .
d) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
31 230,00

Upravený rozpočet
na rok 2019
57 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
174 722,27

% plnenia
304

Príjem z predaja kapitálových aktív:
V roku 2019 obec nemala príjem z predaja.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
V roku 2019 obec mala príjem z predaja pozemku 50,00 €.
Príjem z refundácie kapitálových výdavkov:
V roku 2019 obec mala príjem z refundácie výdavkov týkajúcich sa realizácie projektu
Zberný dvor vo výške 142 672,27€. Realizácia tohto projektu bola uskutočnená v roku 2018.
Granty a transfery:
V roku 2019 obec získala transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
ŠR účelovo určené na kapitálové
výdavky

P.č.
2.

Poskytovateľ dotácie
Fond na podporu umenia

Suma v €
5 000,00 €

Investičná akcia
Kamerový systém obce

Suma v €
Bežný výdaj
16 000,00 Folklórna skupina Kriváň pri
oslavách 750.výročia obce
a 105.výročí svojho vzniku
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3.

Fond na podporu umenia

4.

Ministerstvo financií

4 000,00 Moderná knižnica vo Východnej
7 000,00 Nákup nábytku do OCÚ

Poskytnuté transfery uvedené v tabuľke boli rozpočtované ako kapitálový transfer ale
v skutočnosti mali byť príjmom bežného rozpočtu a čerpané boli správne ako bežné finančné
prostriedky.
e) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet
na rok 2019
110 000,00

Upravený rozpočet
na rok 2019
210 720,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
720,00

% plnenia
0

Príjem z rezervného fondu obce v r. 2019 predstavuje čiastku 210 000,00 €.
V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky rozpočtovej organizácie Základná škola
z roku 2018 vo výške 720,00 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
f) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy ZŠ a MŠ :
Schválený rozpočet
na rok 2019
23 041,00

Upravený rozpočet
na rok 2019
25 956,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
25 955,01

% plnenia
100

Základná škola: príjmy z prenájmu bytov, poplatkov za ŠKD, poplatkov za užívanie
telocvične spolu 10 597,89 €.
Materská škola: príjmy z prenájmu bytov, poplatkov od rodičov za MŠ, za stravné, preplatky
SP a ZP, spolu 15 357,12 €
Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet
na rok 2019
31 230,00

Upravený rozpočet
na rok 2019
57 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
142 672,27

% plnenia
475,5

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Výdavky obce celkom:
Schválený rozpočet na
rok 2019
945 519,04
a) Bežné výdavky:
Schválený rozpočet
na rok 2019

Upravený rozpočet
na rok 2019
1 192 912,63
Upravený rozpočet
na rok 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

819 658,89

68,71

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia
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700 519,04

831 912,63

772 228,33

93,85

 Rozbor výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
č. FK
01.1.1
01.1.2
01.3.3
01.6.0
03.2.0
03.6.0
04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.4.0
05.6.0
06.1.0
06.2.0
06.4.0
07.2.1

Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Verejný poriadok a bezpečnosť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana životného prostredia
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Všeobecná zdravotná starostlivosť

Zdravotníctvo inde neklasifikované
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie s bežnou
09.1.1.1 starostlivosťou
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
07.6.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0

09.5.0
09.8.0
10.2.0
10.4.0

Záujmové vzdelávanie žiakov
Vzdelávanie inde neklasifikované
Staroba
Rodina a deti

Upravený
rozpočet
Skutočnosť %
328 544,96 324 318,72 99
7 532,64
7 344,79 98
4 177,98
3 807,01 91
3 789,00
3 823,05 101
20 406,14
11 822,23 58
29 871,12
29 871,09 100
7 081,09
965,10 14
172 950,00 170 780,23 99
0
0
0
2 700,00
199,95
7
0
0
0
4 731,00
5 008,13 106
48 424,94
47 108,80 97
16 019,00
17 128,32 107
8 643,00
6715,81 78
200,00
23 800,00
116 407,05
18 331,71

0
22 779,64
106 797,61
14 059,74

0
96
92
77

0
420,00

0
0
420,00 100

280,00
153,00
16 450,00
1 000,00

280,00 100
149,73 98
16 450,00 100
1 043,98 104

 rozbor významných položiek bežného rozpočtu

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 177 295,53 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 173 219,40 €, čo
je 98% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov obecného úradu,
hlavného kontrolóra obce, strážnej služby, mzdy na prenesený výkon štátnej správy – na
matriku, register obyvateľstva a register adries, ochranu životného prostredia, pozemné
komunikácie a cestnú dopravu, mzda na stavebný poriadok a územné plánovanie spoločného
stavebného úradu, mzdy aktivačných pracovníkov.
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Poistné a príspevok do poisťovní, DDP
Z rozpočtovaných 67 232,75 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 65 276,20 €, čo
je 97% plnenie. Sú v tom zahrnuté aj odvody poistného z odmien na dohody a odmien
poslancov.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 348 871,89€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 319 854,40 €, čo
je 92 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, odmeny na
dohody ,odmeny poslancom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 238 412,46 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 232 103,93 €, čo
predstavuje 97% plnenie. Bežné transfery zahŕňajú transfer pre VPS, TJ, Jednotu dôchodcov,
MO Matice slovenskej, Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, ECAV Východná,
Rímskokatolíckej cirkvi Východná, náhrady PN, členské príspevky, príspevok občanom na
výzdobu domov FFV, osobitný príjemca RP, dotácia na opatrovateľskú službu ECAV.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Úvery ani pôžičky obec nemá.
b) Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po zmene
361 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

38 317,76

10,61

 rozbor kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
č. FK
03.2.0

Funkčná klasifikácia -Investičné výdavky
Nákup špeciálnych automobilov

Upravený
rozpočet Skutočnosť
16 000,00
16 000,00

04.5.1
04.5.1
05.2.0
06.1.0
06.2.0
06.2.0
06.2.0
06.6.0
08.2.0
08.2.0

Miestne komunikácie – rekonštrukcia vlastné zdroje
Miestne komunikácie – rekonštrukcia rezervný fond
Nákup pozemkov
Nákup obytných domov
Projektová dokumentácia
Plynofikácia obce
Realizácia nových stavieb Garáže ZŠ
Parkoviská
Prípravná a projektová dokumentácia
Rekonštrukcia budov Kult. centrum

20 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
3 700,00
121 300,00

%
100

9 449,76 47,25
0
0
0
0
0
0
9 000,00
30
0
0
0
0
0
0
3 868,00
105
0
0

c) Výdavkové finančné operácie:
Obec v roku 2019 nemala výdavkové finančné operácie.
d) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
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Schválený rozpočet
na rok 2019
424 203,00

Upravený
rozpočet na rok
2019
502 374,59

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

500 125,48

99,55

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Základná škola
471 179,59 €
Školská družina
28 945,89€
Materská škola
Schválený rozpočet
na rok 2019
259 934,00

Upravený
rozpočet na rok
2019
256 693,70

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

262 830,54

102,39

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Materská škola
189 445,12 €
Školská jedáleň
67 223,82 €
Príspevok ŠR na vzdelávanie
3 390,00 €
Hmotná núdza - strava, škol. Potreby
150,80 €
Obedy zadarmo
2 620,80 €

4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 761 919,18

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy ZŠ
bežné príjmy MŠ
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky ZŠ
bežné výdavky MŠ
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
z toho : prevod z rezervného fondu
nevyčerp. prostriedky RO - ZŠ
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu

1 735 964,17
10 597,89
15 357,12
1 544 297,15
781 341,13
500 125,48
262 830,54
+217 622,03
174 722,27
174 722,27
38 317,76
38 317,76
136 404,51
354.026,54
720,00
0,00
2 240,00
0
720,00
1 937 361,45
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Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku /úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

1 582 614,91
354 746,54
43 612,40
311 134,14

Prebytok rozpočtu hospodárenia bežného roka v sume 354 026,54 € bol 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 z. n. p.
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok rozpočtu 354 746,54 € sa znižuje o:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 2 240,00 € na prenesený výkon v oblasti školstva (ZŠ),
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 € na Kamerový systém obce,
- nevyčerpané prostriedky z FnPU účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 16.000,00 € Folklórna skupina
Kriváň pri oslavách 750.výročia obce a 105.výročí svojho vzniku,
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR ako dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, vo výške 11.259,60 €,
- duplicitne vykázané výdavky za stravné vo výške 9 112,80 €.
Zostatok finančných operácií v sume 311 134,14 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. Finančné
prostriedky rezervného fondu obec vedie na samostatnom analytickom účte. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2019

287 022,14

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2018
Úbytky - použitie rezervného fondu :
krytie schodku hospodárenia 2019
KZ k 31.12.2019

2 119,20
0,00
0,00
289 141,34

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z .n. p.
Sociálny fond obec vedie na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019

Suma v €
2 385,06
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Prírastky - povinný prídel

1 765,00

- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky

1 224,90

- regenerácia pracovných síl
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

2.925,16

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

7 020 659,08

7 251 763,14

Neobežný majetok spolu

6 169 554,95

5 840 858,14

12 098,33

6 788,70

5 512 797,52

5 186 430,75

Dlhodobý finančný majetok

644 659,10

644 659,10

Obežný majetok spolu

851 038,13

1 403 036,40

0

0

507 451,12

690 652,37

0

0

21 094,68

40 817,41

320 688,88

669 589,87

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

66,00

7 868,60

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 020 659,08

7 251 763,14

Vlastné imanie

5 441 198,59

5 500 913,65

13

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

105 402,84

36 527,96

1 400,00

0

30 720,00

177 373,99

2 385,06

2 925,16

23 207,43

136 271,66

0

0

1 521 748,00

1 434 278,68

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k termínu 31.12.2019 na plnenie svojich úloh nepoužila žiadne návratné zdroje
financovania (bankový úver).
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom 113 543,04 €, z toho:
- ide o záväzky v dobe splatnosti do 01.2020, fa za odobratú el. energiu, vodu, plyn,
telefón, internet, PHM, služby (pranie, čistenie, kontrola, kúrenie), služby technika
BOZP
33 008,07 €
- fa za stavebné práce na Kult. kom. výchovnom centre vo výške 33 542,17 €
- fa za stavebné práce na obnove Hasičskej zbrojnice vo výške 40 198,10 €
- fa za prenájom priestorov
1 595,00 €
- fa za nákup a tlač knihy Dejiny obce
5 199,70 €
- voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 7 923,42 €
- voči Daňovému úradu
1 923,23 €
- voči zamestnancom- mzdy 12/2018
12 598,24 €
- záväzky zo sociálneho fondu
562,85 €
- ostatné záväzky
283,73 €
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto pohľadávky:
- pohľadávky na dani za psa v sume 44,00 €
- pohľadávky za KO vo výške 7 135,02 €
- pohľadávky za DzN vo výške 1 170,52 €
- pohľadávky za neuhradený nájom vo výške 15 386,38 €
- pohľadávky za neuhradené vystavené odoslané fa odberateľom vo výške vo
12 834,51 €
- pohľadávky u nájomcov za vyfakturovanú odobratú el. energiu v nájomných domoch
vo výške 3 246,98 €
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-

v r.2019 bola poskytnutá zábezpeka vo výške 1 000,00 €.

8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
VPS Východná
príjem na hlavnú činnosť
transfer OÚ
za vývoz KO, Dom smútku, hrobové miesta, služby
obyvateľom
za stravné zamestnanci
vratky RZZP

EUR

170 780.23
12 255.18
2 745.90
149.12

SPOLU:

185 930.43

výdaje na hlavnú činnosť

EUR

tarifný plat
príplatky( osobný, nadčas, vedenie )
odmeny
zdravotné poistenie
sociálne poistenie
DDP

56 719.92
11 111.03
4 000.00
6 926.01
18774.53
1 200.61

spolu mzdy+ odvody

98 732.10

tovary a služby
poplatky banke
daň z mot . vozidiel ,mýto, diaľ. známky
el. energia +plyn
pohonné hmoty
uloženie komunálny odpad, služby
nebytové priestory
voda- dom smútku
pošta a telekomunikácie
všeobecný materiál
pracovný odev, obuv
servis motorových vozidiel
plynové fľaše
prevádzkové stroje - zam. metla, vŕtačka, hadica, prúdnica
aktualizácie softvéru- URBIS, Cintorín, KO
školenie, cestovné náhrady
lekárske prehliadky

EUR
303.90
2 561.77
3 501.54
17416.64
25724.55
300.00
60.07
1032.15
7148.67
807.48
13139.73
22.92
346.43
1175.66
1016.8
84
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stravné lístky
tvorba soc. fondu
poistenie mot . vozidiel
nemocenské dávky
provízia stravné lístky
dohoda+ odvody

7606.85
1063.06
941.33
389.07
23.92
2264.87
SPOLU:

86 931.41

spolu mzdy+ odvody+ TaS

185 663.51

Rozdiel HČ

266.92

príjem podnikateľská činnosť

EUR

tržby vlastná výroba (kryt na rakvu)
vývoz komunálneho odpadu
služby, master, traktor
služby- balíkovanie , mulčovanie, pásová píla
rakva

702.00
41 415.06
1 910.79
1 676.93
800.00

SPOLU

46504.78

výdaj podnikateľská činnosť
pohonné hmoty
za komunálny odpad
mzdové náklady -tarifný plat, osobný prípl., vedenie
odvody zdravotné poistenie
odvody sociálne poistenie
poštové služby
stroje, prístroje, zariadenia - krovinorez
poplatky banke
všeobecný materiál
pracovný odev
servis, údržba
karty, mýto, poistka, daň z mot. vozidiel
služby - školenie
stravné lístky
na PN, lek. prehliadky
odmeny-dohoda

SPOLU:

EUR
5282.8
1271.40
23144.5
2337.5
5898.83
363.36
791.3
89.97
1742.33
400.00
2 680.74
515.21
50.00
1 800.00
44.78

46 412.72
ROZDIEL PČ:

92.06 €

Výsledok hospodárenia za rok 2019: HČ 266,92 €
Výsledok hospodárenia za rok 2019: PČ 92,06 €
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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.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
(bežné výdavky)

Telovýchovná jednota

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

20 000,00

20 000,00

0

ZO Jednoty dôchodcov

716,86

716,86

0

MO Matice Slovenskej

631,59

631,59

0

Rímsko- katolícka cirkev

4 000,00

4 000,00

0

ECAV

4 000,00

4 000,00

0

OZ Čierny Váh

1 600,00

1 600,00

0

16 450,00

16 450,00

0

4 500,00

4 500,00

0

ECAV – opatrovateľská služba
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku,
Banská Bystrica – Ovenálie 2019

Obec v roku 2019 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie v súlade s určeným účelom použitia.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných 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 vysporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
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Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Materská škola a ŠJ
256 693,70
256 668,94
24,76
Základná škola – ŠKD
28 955,00
28 955,00
9,11
 Na účet zriaďovateľa boli vrátené nevyčerpané prostriedky z poskytnutého transferu
MŠ vo výške 24,76€.
 Na účet zriaďovateľa boli vrátené nevyčerpané prostriedky z poskytnutého transferu
ZŠ na ŠKD vo výške 9,11€.
b) Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

UPSVaR L. Mikuláš

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2019

Okresný úrad Žilina

Podpora výchovy
k stravovacím návykom
detí v HN MŠ, ZŠ
Školské potreby pre deti v
HN
Školstvo-ZŠ

Okresný úrad Žilina

Školstvo – MŠ

Okresný úrad
starostlivosti o životné
prostredie
Ministerstvo vnútra SR,
sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra SR,
sekcia verejnej správy

Životné prostredie

Evidencia obyvateľstva
Register adries

741,47

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja
ÚPSVaR, odbor služieb
zamestnanosti
ÚPSVaR Lipt. Mikuláš

Cestná doprava
a pozemné komunikácie

92,40

Spoločný stavebný úrad
Východná, Važec
Aktivačná činnosť
§52,§52a §54, § 50j
Osobitný príjemca RP

5 896,59

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Obvodný úrad Lipt.
Mikuláš

UPSVaR L. Mikuláš

Matrika

21 885,60

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2019

10 626,00

Rozdiel

11 510,4
0

381,80
461 594,00
3 390,00
199,95

3 679,19

381,80

0

459 354,00

2 240,00

3 390,00

0

199,95

0

3 679,19

0

741,47
0
92,40

0

5 896,59

0

22 669,01

22 669,01

0

1 177,04

1 177,04

0

Ochrana proti požiarom

3 000,00

3 000,00

0

Voľby do EP
Voľby prezidenta SR

4 042,58

3 693,03

349,55

Nevyčerpané finančné prostriedky na Podporu výchovy k stravovacím návykom detí v HN MŠ,
ZŠ v sume 11 510,40 € . Túto sumu tvoria fin. prostriedky vo výške 11 259,60 € , ktoré boli po
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vyúčtovaní dotácie do 31.03.2020 vrátené poskytovateľovi a fin. prostriedky vo výške 250,80 €,
ktoré budú prevedené do r.2020.

Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na Voľby do EP a Voľby prezidenta SR v sume
349,55 € boli pri vyúčtovaní vrátené na účet MVSR.
Nevyčerpané finančné prostriedky na školstvo v sume 2 240,00 € boli k 31.12.2019 z RO
prevedené na obec. Tieto prostriedky boli v januári vrátené na účet ZŠ. ZŠ ich vyčerpala
v zmysle zákona na bežné výdavky do konca marca 2020.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Hodnotenie plnenia programov obce tvorí Príloha č.1

13. Návrh na finančné usporiadanie
Navrhujeme previesť všetky použiteľné zdroje prebytku rozpočtu do rezervného fondu obce,
a to tak, aby bola splnená povinnosť ustanovená § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
a eliminovaný vplyv nesprávne vykázaných výdavkov rozpočtu, ktoré neovplyvnili
ostatné obcou vykázané výsledky hospodárenia a majetku obce. Návrh finančného
usporiadania je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Návrh na finančné usporiadanie hospodárenia Obce Východná za rok 2019
Výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2019
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2019 vrátane
finančných operácií
Prostriedky, ktoré nemôžu byť predmetom rozdelenia
v tom:
nepoužité účelové prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie základné
školstvo
nepoužité účelové prostriedky zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím
návykom detí
nepoužité účelové prostriedky zo ŠR na kamerový systém obce
nepoužité účelové prostriedky zo ŠR z FnPU na Oslavy 750. výročia obce
Východná
duplicitne vykázané výdavky za stravné vo výške použitej dotácie
Použiteľný prebytok rozpočtu obce za rok 2019
Z toho prídel do rezervného fondu
Stav rezervného fondu Obce po finančnom usporiadaní

v eur
354 026,54
354 746,54
43 612,40
2 240,00
11 259,60
5 000,00
16 000,00
9 112,80
311 134,14
311 134,14
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Zostatok Rezervného fondu Obce Východná k dňu 31. december 2019
prídel z prebytku rozpočtu za rok 2019
Stav Rezervného fondu Obce Východná po finančnom usporiadaní

289 141,34
311 134,14
600 275,48
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