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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. Rozpočet bol zostavený
ako vyrovnaný – príjmová časť v celkovej výške 202 615,00 Eur aj výdavková časť v celkovej
výške 202 615,00 Eur..
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. 60/2017.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 11.06.2018 uznesením č. 24/2018
- druhá zmena schválená dňa 10.09.2018 uznesením č. 46/2018
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2018 uznesením č. 66/2018.

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

202 615,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
229 463,36

201 121,00
546,00
948,00
202 615,00

217 605,51
760,00
11 097,85
229 463,36

174 688,00
11 000,00
16 927,00
0,00

190 438,51
22 097,85
16 927,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
229 463,36

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

251 303,38

109

Z rozpočtovaných celkových príjmov 229 463,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
251 303,38 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
217 605,51

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

221 261,90

101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 217 605,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
221 261,90 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
181 980,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

182 284,71

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej upravenej finančnej čiastky v sume 164 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 164 587,28 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 819,61 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 757,84 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 061,77 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 244,91 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 540,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 540,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 5,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 337,82 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101 % plnenie. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
25 354,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

22 871,09

90

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 514,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 538,78 EUR, čo
je 94 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 135,85
EUR a príjem z prenajatých budov, bytov, hrobových miest, priestorov a objektov v sume
15 402,93 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za osvedčovanie podpisov a listín, poplatky za
rybárske lístky, za predaj palivového dreva, za znečisťovanie ovzdušia, za opatrovateľskú
službu, školné, úroky v banke, ...:
Z rozpočtovaných 8 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 332,31 EUR, čo je
83 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6 426,20

0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 426,00
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek ( od zdravotných poisťovní), za stravné
a réžiu od stravníkov školskej jedálne pri MŠ Lipník.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 271,51 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 679,90
EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OU Trenčín, odbor školstva
OU Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
DPO SR
UPSVaR Prievidza

Účel
Výchova a vzdelávanie pre MŠ
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľov a adries
Voľby do orgánov samosprávy
obcí
3 000,00 Na činnosť DHZ
5 077,83 Príspevok na §52 a §54

Suma v EUR
830,00
48,65
196,56
526,86

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
760,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

18 943,63

249

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
18 943,63 EUR, čo predstavuje 249 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 758,63 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 185,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
18 185,00 Na
rekonštrukciu
zbrojnice

požiarnej

Obec koncom roka 2018 získala z MV SR grant na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške
18 185,00 EUR, ktorý nebol použitý k 31.12.2018. Grant bude účelovo použitý v roku 2019.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
11 097,85

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

11 097,85

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 097,85 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 11 097,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 11.06.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 11 097,85 EUR na vybudovanie oplotenia cintorína. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 11 097,85 EUR.
V roku 2018 obec neprijala žiadny úver
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
190 438,51

Skutočnosť k 31.12.2018

203 000,08

% čerpania

106

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 190 438,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 203 000,08 EUR, čo predstavuje 106 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 93 589,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
90 053,09 EUR, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce
( zamestnanci OcÚ, MŠ, opatrovateľky, zamestnanci na dohody, poslanci OZ).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 30 290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
30 154,92 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 59 910,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
74 470,56 EUR, čo je 124 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a MŠ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, školenia, poistné majetku,
stravovanie a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6 648,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
5 894,27 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. Ide o bežné transfery obci, jednotlivcom (DHZ
Lipník, FK Slávia Chrenovec-Brusno, Jednota dôchodcov), na členské príspevky (ZMOS,
ZMOHD,ŽIAR, ZNOHN, RVC)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 427,24
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
22 097,85

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

15 436,00

69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 097,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 15 436,00 EUR, čo predstavuje 69 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Realizácia stavieb, rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 22 097,85 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 436,00
EUR, čo predstavuje 69 % čerpanie.
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Obec vybudovala v novej časti (IBV) verejné osvetlenie a miestny rozhlas vy výške 2 200,00
EUR a zrekonštruovala a zmodernizovala oplotenie cintorína vo výške 13 236,00 Eur
( 11 097,85 EUR z prostriedkov z rezervného fondu a 2 138,15 EUR z vlastných prostriedkov).
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
16 927,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

14 661,57

86

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 927,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 14 664,57 EUR, čo predstavuje
86 % čerpanie. Ide o splácanie
dlhodobých bankových úverov a úveru zo ŠFRB.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Obec v roku 2018 nemala vyrubené žiadne penále.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
221 261,90
221 261,90

203 000,08
203 000,08

+ 18 261,82
18 943,63
18 943,63

15 436,00
15 436,00

+ 3 507,63
+ 21 769,45
0,00
+ 21 769,45

Príjmové finančné operácie

11 097,85

Výdavkové finančné operácie

14 661,57

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 3 563,72
251 303,38
233 097,65
+ 18 205,73
0,00
+ 18 205,73
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Variant riešenia hospodárenia:
Prebytok rozpočtu v sume + 21 769,45 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Záporný zostatok finančných operácií v sume - 3 563,72 EUR navrhujeme odpočítať z tvorby
rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18 185,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 18 185,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške + 20,73 EUR.
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2018

Skutočnosť v Eur
Bežný rozpočet

Príjmy

Výdavky

221 261,90

203 000,08

Kapitálový rozpočet
Výsledok rozpočtového
hospodárenia (rozdiel)
Finančné operácie

18 943,63

15 436,00

240 205,53

218 436,08

11 097,85

14 661,57

SPOLU

251 303,38

233 097,65

Rozdiel

Poznámka

+ 18 261,82 Prebytok BR
+ 3 507,63

Prebytok KR
PREBYTK
+ 21 769,45
ROZPOČTU
- 3 563,72 FO

+ 18 205,73

Prebytok
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4. 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 (2017)
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.20/2018 zo dňa 11.06.2018
(vybudovanie oplotenia cintorína)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
947,99
10 149,86
11 097,85

0

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
374,86
750,02
827,51
49,00
248,37

Fond prevádzky údržby a opráv 7 bj Profis
Fond prevádzky údržby a opráv 7 bj Profis
ZS k 1.1.2018
Prírastky (nájom+služby)
Úbytky - splátka úveru zo ŠFRB (istina+úrok)
- prehliadka plynových kotlov
- likvidácia odpadovej vody
- kontrola komínov
- ostatné služby
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
9 931,03
15 166,43
10 686,12
230,00
197,09
105,00
1 421,12
12 458,13

Obec vedie na samostatnom (termínovanom) účte zložené 6 mesačné zábezpeky všetkých bytov
v 7 bj Profis Lipník v celkovej výške 6 855,00 EUR.
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 327 785,82
1 311 439,35
1 292 932,26
1 268 889,11
0,00
1 204 464,26
88 468,00
34 853,56

0,00
1 180 421,11
88 468,00
42 550,24

652,43
0,00
0,00
70,00
34 131,13
0,00
0,00
0,00

414,82
0,00
0,00
249,91
41 885,51
0,00
0,00
0,00

6. P A S Í V A
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
1 327 785,82
1 311 439,35
858 859,32
832 529,75
0,00
0,00
858 859,32
265 569,77

0,00
0,00
832 529,75
275 552,87

500,00
0,00
234 132,75
20 496,40
10 440,62
203 356,73

500,00
18 185,00
225 584,69
27 082,56
4 200,62
203 356,73

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018
Skutočný stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 v EUR
ZBU Prima banka 9000748001
Fond PUaO 7 bj Prima Banka 9000749012
Termínovaný účet PB 9000740608 (zábezpeky)
SF Prima banka 9000746006
RF Prima banka 9000741010
Potravinový účet Prima banka 9000742005
Grantový účet PB 9000743016
Pokladnica obce

3 992,59
12 458,13
6 855,00
248,37
0,00
293,50
18 185,00
802,92

Finančné prostriedky spolu

42 835,51
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V tabuľke AKTÍVA – finančné účty je suma 41 885,51 EUR a v tabuľke STAV FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV K 31.12.2018 je výsledná suma 42 835,51 EUR. Rozdiel vo výške 950,00
EUR je vykázaný ako zostatok na účte 261 (peniaze na ceste). Je to suma, ktorá bola 31.12.2018
vybraná z účtu a prijatá do pokladne. Žiaľ banka túto sumu zaúčtovala až v 02.01.2019, to
znamená, že do súvahy to prebehne až v roku 2019. Preto sú AKTÍVA v Súvahe k 31.12.2018
v riadku FINANČNÉ ÚČTY o túto sumu nižšie.

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam (zdravotné+sociálna)
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám (úver v PB)
- štátnym fondom (ŠFRB)
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

46,80
5 783,96
3 362,85
481,92
0
4 200,62
224 445,53
0
238 321,68

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

46,80
5 783,96
3 362,85
481,92
0
4 200,62
224 445,53
0
238 321,68

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
ŠFRB

Účel

Municipálny
Výstavba 7bj

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

50 000,00
270 74606

6 240,00
8 421,57

162,69
2 264,55

4 200,62
217 590,53

Rok
splatnosti

2019
2041

Obec v roku 2018 neuzavrela žiadnu zmluvu o úvere.
Obec v roku 2018 poskytla finančné prostriedky na činnosť:
- FK Slávia Chrenovec-Brusno vo výške 250,00 EUR
- Jednote dôchodcov Slovenska Chrenovec-Brusno vo výške 200,00 EUR
V roku 2009 bol uznesením obecného zastupiteľstva č.27/2009 zo dňa 28.04.2009 schválený
dodatok k Zmluve o úvere č. 42/007/02 zo dňa 29.7.2002 na prvý municipálny úver v sume
50 000,00 EUR, ktorého splatnosť končí 06.05.2019. Od 09/2011 obec spláca tento municipálny
úver v pravidelných mesačných splátkach 520,00 EUR (istina). K 31.12.2018 ostáva výška tohto
úveru 4 200,62 EUR.
V roku 2011 bol obci poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zmluvy
číslo 307/725/2011 vo výške 270 746,06 EUR na výstavbu 7b.j. Profis 6A. Úroková sadzba
úveru je 1%, lehota splatnosti je 30 rokov. Tento úver obec pravidelne spláca v mesačných
splátkach 890,51 Eur (istina za rok 2018 bola vo výške 8 421,57 EUR + úrok za rok 2018 bol vo
výške 2 264,55 EUR).
K 31.12.2018 ostáva výška istiny úveru zo ŠFRB 217 590,53 EUR.
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných 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
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB, zábezpeky v 7b.j.
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

207 444,53 EUR
4 630,42 EUR
212 074,95 EUR
127 244,97 EUR
53 018,73 EUR

4 200,62 EUR
217 590,53 EUR
0,00 EUR
221 791,15 EUR
224 445,53 EUR
0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0

212 074,95

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

17 088,81

212 074,95

8,10%

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

13

8. 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OU Trenčín, odbor školstva
OU Trenčín, odbor
starostlivosti o ŽP
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
DPO SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť:
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Výchova a vzdelávanie pre MŠ
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľov a adries
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Na činnosť DHZ Lipník

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3830,00
48,65

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4830,00
48,65

196,56
526,86
18 185,00
3 000,00

196,56
526,86
0,00
3 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-50
0
0
0
18185,00
0

Všetky transfery boli poskytnuté na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie finančných
prostriedkov
-2-

-1UPSVaR Prievidza

Príspevok na §52 + §54

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-35 077,83

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-45 077,83

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-50

Obec v roku 2018 uzatvorila s UPSVaR Prievidza :
- v 06/2018 Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej
služby podľa §52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom dohôd s UPSVaR Prievidza uzatvorených
v rokoch 2017 aj 2018.
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c) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
Žiadateľ o finančný
príspevok

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
EUR

OFK SLÁVIA
Chrenovec-Brusno
JDS Chrenovec-Brusno

250,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
EUR
250,00

200,00

200,00

Rozdiel
(stĺ. 2 – stĺ. 3)
EUR
0
0

Obec v roku 2018 poskytla dotáciu FK SLÁVIA Chrenovec-Brusno a finančné prostriedky
JDS Chrenovec-Brusno na bežné výdavky na činnosť organizácií na základe ich žiadostí.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obci neboli poskytnuté v roku 2018 žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Obci neboli poskytnuté v roku 2018 žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

9. Doplňujúce údaje
1.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá príspevkovú organizáciu.
2.

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neposkytla žiadne záruky.
3.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.
Príloha Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:
a.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2018.
b.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
c.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20,73 EUR.
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