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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. 77/2017/b
Rozpočet bol zmenený::
- prvá zmena schválená dňa 15. 2. 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 28. 3. 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 29. 5. 2018 uznesením č. 86/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 22. 6. 2018 uznesením č. 90b/2018
- piata zmena schválená dňa 4. 7. 2018 uznesením 97/2018
- šiesta zmena schválená dňa 31. 8. 2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018 starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 30. 9. 2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018 starostu obce
- ôsma zmena schválená dňa 2. 10. 2018 uznesením č. 99b/2018
- deviata zmena schválená dňa 20. 11. 2018 uznesením č. 112/2018
- desiata zmena schválená dňa 14. 12. 2018 uznesením č. 123/2018
- jedenásta zmena schválená dňa 20. 12. 2018 rozpočtovým opatrením č. 11/2018 starostu
obce
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 416 938

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
3 419 666

1 121 778
0
256 000
39 160
1 416 938

1 249 551
693 475
1 399 881
76 759
3 400 439

392 250
343 570
68 679
612 439
0

465 011
1 860 909
369 697
704 822
+19 227
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3 419 666

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 444 048,93

100,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 419 666 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
3 444 048,93 EUR, čo predstavuje 100,71 % plnenie.
Nerozpočtované príjmy prestavujú čiastku 1 316 EUR, sú to prijaté zábezpeky na nájomné byty
(1 308 EUR) a správne poplatky (odvádzané do ŠR- 8 EUR).
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 249 551

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 275 229,33

102,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 249 551 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 275 229,33 EUR, čo predstavuje 102,05 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
707 779

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

733 267,79

103,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 637 194 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 662 705,02 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40 815 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40 797,22 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,96 %.. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 747,30 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 16 582,28 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 467,64 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 39 799,76 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 997,46
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 340,16 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 484 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,93 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 432 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 52 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 156,20 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 432 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 52 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
obec nevyrubuje.

4

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 28 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 211,55 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,04 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 26 309,89 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 1 901,66 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na
poplatkoch za komunálny odpad a DSO v sume 2 680,93 EUR
Poplatok za rozvoj
obec nevyrubuje.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
46 761

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

46 955,22

100,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 33 720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 947,17 EUR, čo je
100,67 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 506,90
EUR, príjem z prenajatých bytov, budov, priestorov a objektov v sume 32 346,87 EUR a príjem
z prenajatého náradia a zariadení v sume 93,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Z rozpočtovaných 13 041 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13 008,05 EUR, čo je
99,75 % plnenie, z toho:
Administratívne poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 5 800 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 5 802,50 EUR, čo je 100,04 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: Z rozpočtovaných 6 650
EUR bolo skutočné plnenie vo výške 6 614,55 EUR, čo je 99,47 %. Sú to poplatky za
opatrovanie – 3 361,28 EUR, kopírovanie – 13,70 EUR, vyhlásenie v MR – 294,00 EUR, predaj
smetných nádob – 522,24 EUR, separovaný zber – 1 179,00 EUR , za poškodený riad 27,85
EUR, náhrady za vykurovanie a služby v KD – 1 169,23 EUR, IOMO - 7,60 EUR, ostatné
poplatky 39,65 EUR.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby: Z rozpočtovaných 591 EUR bolo
skutočné plnenie v sume 591 EUR. Sú to poplatky za znečistenie ovzdušia od podnikateľov.
K 31. 12. 2018 obec neeviduje nedoplatky za znečistenie ovzdušia.
c) Úroky z účtov finančného hospodárenia (240)
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 470

1 465,92

99,72

Z rozpočtovaných úrokov z finančného hospodárenia vo výške 1 470 EUR bolo skutočné plnenie
1 465,92 EUR, čo predstavuje 99,72% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy (290)
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 177

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6 175,79

99,98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 177 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 175,79 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Príjmy z dobropisov vo výške 2 398,15 EUR, vratiek RZZP v sume 2 073,77 EUR, z refundácie
v sume 213,51 EUR, nedoplatky z vyúčtovania služieb v nájomných bytoch vo výške 1 489,52
EUR, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 0,84 EUR.
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d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 487 364 EUR bol skutočný príjem vo výške 487 364,61
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Okresný úrad, odbor školstva, Žilina

429 816,00
10 080,00
2 019,92
592,35
168,51
77,54
237,20
4 405,00

Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad, odbor ŽP, Žilina
Min. dopravy, výstavby a RR SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Námestovo
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina
Okresný úrad, odbor školstva, Žilina

520,40
2 550,00
1 800,00
5 875,00
1 960,38
600,00
99,00
526,86
3 000,00
16 356,45
6 000,00 Oprava budovy a dverí – šatne na štadióne
680,00 projekt-cezhraničná spolupráca-PL

Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Námestovo
Ministerstvo financií SR
Gmina Lipnica Wielka, Poľsko

SPOLU:

Účel
prenesený výkon - základná škola
Asistent učiteľa
prenesený výkon - matrika
prenesený výkon - REGOB
prenesený výkon - ochrana ŽP
prenesený výkon - CD a PK
prenesený výkon - register adries
predškolská výchova
hmotná núdza - strava,školské
pomôcky
ZŠ-lyžiarsky výcvik
ZŠ-škola v prírode
ZŠ-vzdelávacie poukazy
ZŠ-odchodné
ZŠ-soc. znevýhod. prostredie
ZŠ-učebnice
voľby do samosprávy
materiálno-technické vybavenie DHZO
ÚP-projekty

487 364,61

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
693 475

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

693 474,12

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 693 475 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
693 474,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 98 503 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 98 503 EUR, čo je 100
% plnenie, ide o predaj budovy ČOV.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 32 837 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 837 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie, ide o predaj pri budove ČOV a ostatných pozemkov v obci.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 562 135 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 562 134,12 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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Ministerstvo ŽP Bratislava

291 629,61 Projekt „Komplexné zníženie spotreby
energie pri prev.OcÚ“ – EÚ, ŠR
23 083,08 Projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“ – EÚ, ŠR
247 421,43 Projekt “Separovaný zber v obci“ – EÚ, ŠR

Ministerstvo ŽP Bratislava
Ministerstvo ŽP Bratislava
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 399 881

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 399 882,39

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 399 881 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 1 399 882,39 EUR, čo predstavuje 100% plnenie
Nerozpočtované príjmy prestavujú čiastku 1 316 EUR, sú to prijaté zábezpeky na nájomné byty
(1 308 EUR) a správne poplatky (odvádzané do ŠR- 8 EUR).
V roku 2018 obec prijala bankový úver na realizáciu projektov:
- „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove“
v sume 664 380,13 € s úrokovou sadzbou 0,5000% na základe uznesenia zastupiteľstva č.
85/2018 zo dňa 29. 5. 2018.
- „Rozšírenie kapacity MŠ“ v sume 143 181,13 € s úrokovou sadzbou 0,4000% na základe
uznesenia zastupiteľstva č. 102/2018 zo dňa 2. 10. 2018
- „Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej
a slovenskej Orave“ v sume 187 749,95 € s úrokovou sadzbou 0,4900% na základe
uznesenia zastupiteľstva č. 103/2018 zo dňa 2. 10. 2018.
V rozpočte na rok 2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu v sume 255 000 EUR,
upravený rozpočet vo výške 250 822 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 250 822,69 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 153 340 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 408,49 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
73 734

Skutočnosť k 31.12.2018
72 437,60

% plnenia
98,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 73 734 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
72 437,60 EUR, čo predstavuje 98,24% plnenie.
Základná škola s materskou školou - rozpočtové príjmy
toho:
administratívne poplatky a iné poplatky a platby
poplatky MŠ a ŠKD
poplatky za stravu v ŠJ
preplatky RZZP
úroky
granty a transféry

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

72 437,60 EUR
7 945,93 EUR
5 759,80 EUR
33 131,30 EUR
840,68 EUR
52,60 EUR
24 707,29 EUR

% plnenia
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2018 po poslednej zmene
0

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
0 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2018
rok 2018 po poslednej
zmene
3 025
3 025,49

% plnenia

100,00

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 025,49 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3 400 439

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

3 372 404,83

99,18

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 400 439 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume EUR, 3 372 404,83 EUR čo predstavuje 99,18 % čerpanie.
Nerozpočtované finančné operácie boli odvedené vo výške 8 € do ŠR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
465 011

Skutočnosť k 31.12.2018
451 015,70

% čerpania
96,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 465 011 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
451 015,70 EUR, čo predstavuje 96,99 % čerpanie. Z toho:
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 134 472 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 133 667,49
€, čo je 99,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, hlavného
kontrolóra, matriky, opatrovateľskej služby a aktivačných pracovníkov .
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 49 779 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 48 774,09 €,
čo je 97,98 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 209 739 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 197 573,80
€, čo je 94,20 % čerpanie
Skutočné čerpanie prevádzkových výdavkov všetkých stredísk obecného úradu k 31.12.2018:
- cestovné náhrady – 326,35 EUR
- energie – 15 493,62 EUR - elektrická energia – 7 856,84 €, palivá – 3 014,81 €, vodné, stočné
- 1 559,08 €, poštovné – 1 689,38 €, telefón, mobil – 1 352,48 €, internet – 21,03 €,
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- materiál – 30 310,04 EUR – výpočtová a telekomunikačná technika – 10,90 €, prevádzkové a
špeciálne stroje, náradie 2 464,75 € (z toho 1 168,59 € z sušička prádla, práčka)/, kancelárske
potreby, čistiace prostriedky, materiál na opravu a údržbu, náhradné diely – 17 745,21 € (z toho
materiál na opravu a údržbu MK – 9 574,84 €, VO – 1 707,97 €), knihy, noviny, časopisy –
2 615,70 €, učebné pomôcky pre prvákov ZŠ – 482 €, pracovné odevy a pomôcky – 2 827,57 € /z
toho 2 667,50 € z dotácie pre DHZ/, PHM do kosačiek, snehovej frézy – 220,49 €,
reprezentačné – 3 501,42 €, licencie – 442,00 €
- dopravné – 9 189,55 EUR - PHM – 3 277,93 EUR /z toho: osobné autá – 1 920,38 €, traktor –
1 134,95 €, DHZ-222,60 €/, oprava a údržba vozidiel, STK – 3 573,19 € /obec – 3 438,11 €
DZH-12,68 €, zberný dvor-122,40 €/, poistné – 2 027,23 € /osobné vozidlá – 763,18 €, zberný
dvor – 1 264,05 €/, prepravné – 298,80 € (odvoz materiálu CO), parkovné – 12,40 €
- rutinná a štandardná údržba – 32 754,40 EUR - výpočtovej techniky – 32,00 €, náradia –
518,78 €, kamerového systému, meračov rýchlosti a signalizácie – 2 993,24 €, budov, objektov ,
MK, priepustov a rigolov – 28 094,84 € (z toho: 9552 € - šatne pri futbalovom ihrisku /6 000 €
z dotácie zo ŠR/, obecného úradu – 6 704,11 €, MK – 6570,00 €, materskej školy – 4 968,73 €,
kríža na cintoríne – 300 €), aktualizácia softvéru – 1 115,54 €
- nájomné za nájom - 378,63 EUR – z toho: pozemok pod zberným dvorom 102,63 €, nájom
strojov a náradia (oprava MK) – 276 €
- ostatné tovary a služby – 109 121,21 EUR , z toho:
: školenia 1 299,33 €,
: konkurzy a súťaže – 12 478,31 €, z toho: kultúrne podujatia (Deň matiek, Jakubove dni,
mikulášske trhy, darčeky pre deti na sviatok sv. Mikuláša a iné) – 3 916,98 € , verejné
obstarávanie – 4 340 €, DHZ - 177 €, posedenie s dôchodcami a zájazdy pre dôchodcov –
2 357,89 €, osvedčenie o dražbe 841,44 €, kultúrne podujatia (projekt cezhraničná spolupráca) –
845 €
: propagácia, inzercia a reklama – 3 141,60 €, z toho: projekt cezhraničná spolupráca – 2841,60 €
: všeobecné služby 34 194,31 €, z toho: odhŕňanie snehu – 1 243,95 €, vývoz odpadu a poplatky
za zneškodňovanie odpadov - 30 491,36 €, €, kosenie cintorína – 960,00 €, služba v nájomných
bytoch – 15,96 €, kontrola hasiacich prístrojov – 34,45 €, prístup na portál – 603,39 €,
aerofoto obce – 262,80 €, výroba kľúčov a pečiatok– 208 €, ostatné služby – 374,40 €
: náhrady – preventívna prehliadka – 20 €
: špeciálne služby a posudky – 34 594,10 €, z toho: energetický audit – 927 €, žiadosť
o poskytnutie NFP - 8 376 € (z toho: kotolňa MŠ – 4 188 €, športová hala – 4 188 €)
monitorovacie správy, žiadosti o platby, externé služby k projektom – 19 003 € (z toho: obecný
úrad 3 540 €, cezhraničná spolupráca /KD/ - 11 700 €, rozšírenie kapacity MŠ – 3 763 €),
výkon BTS, technika - 1 000 €, auditorské služby - 600 €, sprostredkovateľské služby
a poradenstvo - 4 208,10 €, výkon zodpovednej osoby – 480 € )
: cestovné náhrady (voľby) – 43,60 EUR,
: štúdie, posudky – 778,08 €, z toho: 247,02 EUR posudok lesnej pôdy, 291,06 € rozbory vody,
240 € znalecký posudok na ČOV
: poplatky a odvody – 3 265,19 €, z toho: správne poplatky – 217,77 €, pripojovací poplatok
el.energie (pošta) – 218,98 €, poplatky banke, poplatky za vedenie účtov – 407,40 €, poplatky za
uloženie odpadu – 2 015,83 € vrátenie preplatkov za služby v nájomných bytoch – 221,93 €,
poplatok za znečistenie ovzdušia – 169 €, poplatok SOZA – 14,28 €,
: naturálne služby - matrika /ošatné/ – 99,58 €,
: stravovanie – 6 794,38 €,
: poistné majetku a osôb - 3 772,65 €
: prídel do sociálneho fondu – 1 032,95 €,
: odmeny a príspevky – 2 556,96 € z toho: odmeny členom volebnej komisie – 224,46 €,
poslancom a členom komisií pri OcZ – 2 294 €, odmena za reprodukciu hudby v MR – 38,50 €/,
: odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru – 1 376 €, z toho 36 € - voľby, 800 € redaktori, 300 € - hasiči, 80 € - opatrovateľská služba, 160 € - ostatné dohody,
: pokuty a penále – 165 EUR – využívanie lesného pozemku
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: dane – 334,05 € - z toho: koncesionársky poplatok 55,68 €, daň z úroku – 278,37 €/,
: reprezentačné výdavky (catering) – 138,10 € ,
: vratky – 244,99 €, z toho: nevyčerpaná záloha na voľby 82,23 €, školstvo-lyžiarsky výcvik,
učebnice – 162,76 €
: služby v oblasti informačno-komunikačných technológii – 2 792,03 EUR, z toho: elektronizácia služieb miest a obcí – 784,80 € prevádzkovanie webového sídla – 460,80 €, dátové
rozvody pre obec - 1 546,43
Bežné transfery /640/
Z rozpočtovaných výdavkov 61 399 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 61 378,32 €,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
- transféry v rámci verejnej správy – rozpočet 3 910 EUR, čerpanie 3 909,40 €, z toho: centrá
voľného času – 871,50 €, príspevok na spoločný obecný úrad – 3 037,90 €
- transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – rozpočet 57 489 EUR, čerpanie
57 468,92 €, z toho: ŠK Olympia Bobrov na športové a voľno-časové aktivity – 23 000 €,
GAUDIUM n.o. – 660 €, súkromnej ZUŠ v Bobrove – 26 027,13 €, členské /ZMOS, ZMOBO,
Euroregión Beskydy, RVC a i./ – 3 281,02 €, transfér farskému úradu – 2 000 €, dotácia na
Charitu – 106,92 €, príspevok pri narodení dieťaťa – 2 240 €, náhrada príjmu pri dočasnej PN –
153,85 €
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami /650/
Z rozpočtovaných výdavkov 9 622 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 622 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
- úroky z bankových úverov – 3 529,97 €
- úroky z úverov ŠFRB – 4 882,73 €
- poplatky banke súvisiace s úverom – 1 209,30 €
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 860 909

Skutočnosť k 31.12.2018
1 846 871,39

% čerpania
99,25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 860 909 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 846 871,39 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke OcÚ“
Z rozpočtovaných 739 475 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 739 475,02 €,
čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 291 629,61 €.
b) Rekonštrukcia a výstavba parkovísk a MK
Z rozpočtovaných 151 982 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 137 943,70 €, čo
predstavuje 90,76 % čerpanie. Z toho zo zdrojov získaných z predaja majetku – ČOV
a pozemkov vo výške 117 302,02 €.
c) Projekt „Separovaný zber komunálneho odpadu“
Z rozpočtovaných 227 438 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 227 437,36 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Z toho zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 214 543,82 €.

d) Projekt cezhraničnej spolupráce „Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho
a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave“
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Z rozpočtovaných 218 202 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 218 202,43 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“
Z rozpočtovaných 199 497 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 199 497,67 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Z toho zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 23 083,08 €.
f) Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – prístavba telocvične
Z rozpočtovaných 317 355 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 317 354,76 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Z toho zo zdrojov ŠR vo výške 150 000 €.
g) Nákup predajných stánkov
Z rozpočtovaných 3 695 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 695 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
h) Rozšírenie verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 2 415 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 415,45 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
i) Projektová dokumentácia – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Z rozpočtovaných 850 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 850 €, čo predstavuje
100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
369 697

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

369 695,46

100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 369 697 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 369 695,46 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho: splátky úverov zo
ŠFRB vo výške 18 566,35€ a splátky istiny z bankových úverov vo výške 351 129,11€.
Nerozpočtované finančné operácie boli odvedené vo výške 8 € do ŠR.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
704 822

Skutočnosť k 31.12.2018
704 822,28

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 704 822 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 704 822,28 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2018

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou

704 822,28 EUR

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
bežné transféry

404 993,22 EUR
147 123,75 EUR
149 823,04 EUR
2 882,27 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania
11

2018 po poslednej zmene
0

0

0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

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/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

1 347 666,93
1 275 229,33
72 437,60

1 155 837,98
451 015,70
704 822,28

+191 828,95
693 474,12
693 474,12
0,00

1 846 871,39
1 846 871,39
0,00

- 1 153 397,27
-961 568,32
- 7 397,08
-968 965,40
1 402 907,88
369 695,46

1 033 212,42
3 444 048,93
3 372 404,83
+ 71 644,10
- 7 397,08
+ 64 247,02

Schodok rozpočtu v sume 961 568,32 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 podľa
osobitných predpisov v sume 7 397,08 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií (úvery, rezervný fond, zostatok prostr.m.r.,)

968 965,40 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 :
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a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 4 319,72 EUR,
b) 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 3 077,36 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 1 033 212,42 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 968 965,40 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 64 247,02 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

50 209,04 EUR

-

tvorbu fondu rozvoja bývania

14 037,98 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
50 209,04 EUR a tvorbu fondu rozvoja bývania 14 037,98 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
255 442,16
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
104 501,04
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0,00
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- schválený rozpočet na rok 2018 vo výške 255 000 EUR
- schválené navýšenie rozpočtu
uznesenie OcZ č. 97/2018 zo dňa 4.7.2018 vo výške 104 500 EUR
- schválené zníženie rozpočtu
uznesenie OcZ č. 123/2018 zo dňa 14.12.2018 vo výške 108 678 EUR
Použitie rezervného fondu:
250 822,69
- cezhraničná spolupráca
28 600,24
- prístavba ZŠ s MŠ – telocvičňa
167 354,76
- PD-vodovod a kanalizácia
850,00
20 995,57
- obecný úrad – projekt
- miestne komunikácie
18 716,48
3 695,00
- nákup predajných stánkov
- rozšírenie VO
2 415,45
- rozšírenie kapacity MŠ
8 195,19
- krytie schodku rozpočtu
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2018
109 120,51
Peňažný fond
Obec nevytvára iný peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
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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 vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
637,11
1 113,87
0,00
790,20
0,00
0,00
0,00
960,78

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- poistné
- materiál na opravu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
19 646,41
4 319,72
408,49
354,32
54,17
23 557,64

Fond rozvoja bývania
Obec v roku 2018 nevytváral fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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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
6 576 609,05
7 523 672,01
5 648 520,23
6 944 392,12
3 312,30
5 443 204,35
202 003,58
922 425,67

1 584,42
6 740 804,12
202 003,58
572 373,19

915,50
362 200,94
0
14 070,11
545 239,12
0
0
5 663,15

4 761,06
345 771,33
0
10 460,32
211 380,48
0
0
6 906,70

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
6 576 609,05
7 523 672,01
2 259 256,73
2 337 422,17
0,00
0,00
2 259 256,73
1 003 591,54

0,00
0,00
2 337 422,17
1 257 560,61

600,00
153 340,00
460 587,08
261 567,35
127 497,11
3 313 760,78

600,00
0,00
441 184,18
44 178,20
771 598,23
3 928 689,23

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

9 621,27
8 361,33
5 771,28
1 376,20
0,00

9 621,27
8 361,33
5 771,28
1 376,20
0,00

116,51
0,00

116,51
0,00

11 621,41

11 621,41

36 868,00

36 868,00

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

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Prima banka
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
SZRB
SZRB
VÚB

telocvičňa
nájomné byty
nájomné byty
nájomné byty
projek-EÚ, ŠR
projekt-EÚ, ŠR
projekt-EÚ, ŠR
SPOLU:

Výška
poskytnutého
úveru

377 859,62
21 941,18
283 279,50
283 279,50
664 380,13
187 749,95
143 181,13

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

50 112,00
1 303,05
8 631,65
8 631,65
291 629,61
9 387,50
0,00
369 695,46

1 863,64
278,67
2 302,03
2 302,03
1 481,22
55,68
129,43
8 412,70

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2018

77 187,62
6 302,55
221 154,17
221 154,17
372 750,52
178 362,45
143 181,13
1 220 092,61

Rok
splatnosti

2020
2022
2041
2041
2019
2019
2019

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o preklenovacom úvere na projekty:
1) „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove“ vo výške
683 0256 EUR, čerpané bolo 664 380,13 EUR, splátka úveru bola realizovaná z refundácie
prostriedkov NFP vo výške 291 629,61 €,
2) „Rozšírenie kapacity MŠ“ vo výške 155 708,55, čerpanie bolo vo výške 143 181,13 EUR
3) „Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej
a slovenskej Orave“ vo výške 192 000 EUR, čerpané bolo 187 749,95 EUR, realizovaná
bola splátka vo výške 9 387,50 EUR z vlastných zdrojov (5% spolufinancovanie projektu) ,
Splátky úrokov sú mesačné, zostatok istín bude splatené po refundácii prostriedkov NFP z EÚ
a ŠR, prípadne z vlastných prostriedkov
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
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Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- 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
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

Zostatok istiny k 31.12.2018

1 094 237,21
44 125,47
1 138 362,68
77 187,62
0,00
0,00
0,00
694 294,10
448 610,89
0,00
1 220 092,61
448 610,89
0,00
694 294,10
1 142 904,99
77 187,62
§ 17 ods.6 písm. a)

77 187,62
1 138 362,68
6,78 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

Suma v EUR

1 094 237,21
44 125,47
1 138 362,68
389 679,42
25 443,05
0,00
0,00
3 628,08
887,40
0,00
419 637,95
718 724,73

0,00
50 112,00
0,00
0,00
1 863,64
0,00
0,00
51 975,64

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

51 975,64

718 724,73

7,23 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Bobrov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

ŠK Olympia Bobrov
23 000,00
23 000,00
- športová činnosť
GAUDIUM Bobrov
660,00
660,00
- bobrovská púť
Rímsko-katolícky farský úrad Bobrov
2 000,00
2 000,00
– aktivity pre deti a mládež
- osvetlenie kalvárie
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

0,00
0,00
0,00
č. 1/2017

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:
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ - originálne kompetencie
- mimoškolské aktivity
- spolufinancovanie projektu
- vlastné príjmy
- vlastné príjmy – školská jedáleň

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

168 382,88
2 500,00
692,00
14 174,81
33 131,30

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

168 382,88
2 500,00
692,00
14 156,53
30 053,94

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
Vrátené na účet
obce
-4-

0,00
0,00
0,00
18,28
3 077,36
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- zostatok prostr. m.r. - ŠJ

3 025,49
221 906,48

SPOLU:

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR

3 025,49
218 810,84
Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

ZŠsMŠ - OÚ Žilina- normatívne
- nenormatívne
- zostatok m.r.(norm.)
- ÚPSVaR - strava
- učebné pomôcky
-MPSVaR SR-projekt„V ZŠ úspešnejší“
- Min.školstva – ERASMUS +
- preplatky RZZP
SPOLU:

0
3 095,64

429 816,00
27 369,38
3 340,00
454,00
66,40
14 462,80
7 608,00
421,13
483 537,71

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

429 816,00
27 206,62
3 340,00
454,00
66,40
13 148,00
7 608,00
421,13
482 060,15

0,00
162,76
0,00
0,00
0,00
1 314,80
0,00
0,00
1 477,56

prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy - DARY
Rozpočtová organizácia

Zostatok
prostriedkov
z minulých
rokov
-2-

Základná škola s materskou školou

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

838,93

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

3 951,29

3 951,29

Rozdiel
(stĺ.2+3 –
stĺ.4 )
-5-

838,93

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad, OŠ, Žilina
ÚPSVaR Námestovo
Okresný úrad, OŠ, Žilina
Okresný úrad,OŠ, Žilina

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

-3-

ZŠ s MŠ – bežné výdavky
ZŠ - normatívne výdavky
ZŠ - asistent učiteľa
MŠ - predškolská výchova
ZŠ-lyžiarsky výcvik
ZŠ-škola v prírode
ZŠ-vzdelávacie poukazy
ZŠ-odchodné
ZŠ-sociálne znevýhodnené prostredie
ZŠ-učebnice
hmotná núdza - strava, školské potreby
zúčtovanie prostriedkov m.r.
ZŠ – normatívne
Obec – dostavba telocvične

457 705,78
429 816,00
10 080,00
4 405,00
2 550,00
1 800,00
5 875,00
1 960,38
600,00
99,00
520,40

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

457 543,02
429 816,00
10 080,00
4 405,00
2 400,00
1 800,00
5 875,00
1 960,38
600,00
86,24
520,40
153 340,00
3 340,00
150 000,00

Rozdiel
/vratky/
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

162,76

0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,76
0,00
0,00
0,00
0,00
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OBEC – bežné výdavky
PVŠS - matrika
PVŠS - REGOB
PVŠS - ochrana ŽP
PVŠS - CD a PK
PVŠS - register adries
voľby do samosprávy
materiálno-techn. vybavenie DHZO
ÚP-projekty
oprava budovy a dverí – šatne TJ
Projekt v rámci cezhraničnej spolupráce
Ingerreg Poľsko-Slovensko

MV SR
MV SR
Okresný úrad, ŽP, Žilina

MDV a RR SR
MV SR
MV SR
Dobrovoľná PO SR
ÚPSVaR Námestovo
MF SR
Gmina Lipnica Wielka,
PL

SPOLU:
OBEC - kapitálové výdavky
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo
Bratislava

Projekt-„Komplexné zníženie spotreby
energie pri prev.OcÚ“ - EÚ,ŠR
Projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“ –
EÚ,ŠR
ŽP Projekt-Separovaný zber v obci –
EÚ,ŠR
SPOLU:

29 658,83
2 019,92
592,35
168,51
77,54
237,20
526,86
3 000,00
16 356,45
6 000,00

29 576,60
2 019,92
592,35
168,51
77,54
237,20
444,63
3 000,00
16 356,45
6 000,00

82,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,23
0,00
0,00
0,00

680,00
487 364,61

680,00
487 119,62

0,00
244,99

291 629,61

291 629,61

0,00

23 083,08

23 083,08

0,00

247 421,43

247 421,43

0,00

562 134,12

562 134,12

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

Obec Zákamenné
Mesto Trstená – CVČ
Mesto Námestovo - CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 037,90
76,50
795,00

1 919,36
76,50
795,00

1 118,51
0,00
0,00

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Suma poskytnutých finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

0,00

Suma prijatých finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

0,00

20

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením číslo 6/2013 bod 2 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Bobrov, konaného dňa 20. 12. 2013, bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu
obce bez programovej štruktúry v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Zb. 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 berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
-

tvorbu rezervného fondu vo výške

50 209,04 EUR

-

tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške

14 037,98 EUR
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