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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 odst. 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 obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. decembra 2017 uznesením
č. 82/2017.
V priebehu roka bolo rozpočet zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 20. februára 2018 uznesením č. 9/2018 bod 1
- druhá zmena schválená dňa 19 júna 2018 uznesením č. 27/2018 bod 2
- tretia zmena schválená dňa 2. októbra 2018 uznesením č. 41/2018 bod 1
- štvrtá zmena schválená dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 49/2018 bod 1
- piata zmena schválená dňa 27. novembra 2008 uznesením č. 7/2008 bod 1 písm. g)
Rozpočet obce k 31.12.2018

510 950,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
549 450,00

428 950,00
0,00
82 000,00
510 950,00

443 740,00
23 710,00
82 000,00
549 450,00

405 075,00
75 845,00
30 000,00
0,00

401 075,00
109 375,00
39 000,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
549 450,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

474 883,39

86,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 549 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
474 883,39 EUR, čo predstavuje 86,64 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
443 740,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

446 770,18

100,68

Z rozpočtovaných bežných príjmov 443 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
446 770,18 EUR, čo predstavuje 100,68 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
400 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

410 510,58

102,49

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 353 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 360 135,38 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,02 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22 532,52 EUR, čo
je 102,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 579,23 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 9 815,92 EUR a dane z bytov boli v sume 137,37 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 273,56 EUR, čo je
39,08 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 24 800,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27 569,12 EUR, čo
je 111,17 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
18 740,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

19 115,86

102,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 612,00 EUR, čo je
136,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15 790,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 610,68 EUR, čo
je 105,19 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 893,18 EUR, čo je
75,73 % plnenie.
c) Granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
24 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

17 143,74

69,97

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

47,26

Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie

102,70

Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava

361,02

Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy, Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Žilina
Dobrovoľná požiarna ochrany SR,
Bratislava
Okresný úrad Martin, odbor
organizačný
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin
Obec Benice
Obec Rakovo
Slovenská agentúra životného
prostredia, Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Spolu

24,40
2 019,92
1 979,00
3 000,00
526,86
3 627,40
200,00
200,00
5 000,00
55,18
17 143,74

Účel
Prenesený výkon štátnej správy
na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej na úseku
verejnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov
Register adries
Prenesený výkon štátnej správy
na úseku matrík
Nenormatívne finančné
prostriedky pre 5-ročné deti
v materskej škole
Materiálno-technické vybavenie
DHZO Príbovce
Voľby do orgánov samosprávy v
roku 2018
Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti – mzdy
Turnaj obcí
Turnaj obcí
Revitalizácia prírodno-krajinného
parku
Starostlivosť o vojnové hroby

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
23 710,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

13 710,00

57,82

Z rozpočtovaných kapitálových 23 710,00 EUR bol skutočný kapitálový príjem k 31.12.2018
v sume 13 710,00 EUR, čo predstavuje 57,82 % plnenie.
a) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
210,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

210,00

100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 210,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
b) granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
23 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

13 500,00

57,45

Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 500,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 13 500,00 EUR, čo predstavuje 57,45 % čerpanie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR, Bratislava
Ministerstvo financií SR, Bratislava

Suma v EUR
8 500,00
5 000,00

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
82 000,00
14 403,21

k 31.12.2018

Účel
Lanové prvky
Cesta III/2160-ľavostranný
chodník
% plnenia
17,56

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 82 000,00 EUR v skutočnosti k 31.12.2018
bol skutočný príjem 14 403,21 EUR čo predstavuje 17,56 % plnenie.
V roku 2018 boli v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.:
a) prevedené do príjmov bežného roka nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka
účelovo určené na územný plán od Henricha Sochureka, Vrútky v sume 4 500,00 EUR.
b) prevedené do príjmov bežného roka nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania
v sume 903,21 €.
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c) prijatá finančná zábezpeka v sume 9 000,00 EUR na verejné obstarávanie na „Rozšírenie
kapacity MŠ“.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
549 450,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

444 404,91

80,88

Z rozpočtovaných výdavkov 549 450,00EUR bolo skutočne čerpané
444 404,91 EUR, čo predstavuje 80,88 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
401 075,00

k 31.12.2017 v sume

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

377 687,86

94,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 401 075,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 377 687,86 EUR, čo predstavuje 94,16 % čerpanie.

k 31.12.2017

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 156 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 151 796,53
EUR, čo je 97,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ,
matriky, materskej školy, školskej jedálne, údržby, knižnice a aktivačná činnosť.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 58 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 57 050,62 EUR,
čo je 98,11 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 172 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
158 150,28 EUR, čo je 86,45 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 11 095,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
8 878,89 EUR, čo predstavuje 80,03 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných
2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 811,54
EUR, čo predstavuje 72,46 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
109 375,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

28 077,05

25,67
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 109 375,00 EUR bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2018 v sume 28 077,05 EUR, čo predstavuje 25,67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
1. Kapitálové výdavky v oddiely 0320 – Ochrana pre požiarmi
Z rozpočtovaných výdavkov 1 060,00 € EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 1 050,48 EUR, čo predstavuje 99,10 % čerpanie.
a) Projektová dokumentácia – „Stavebné úpravy PZ“ = 560,00 EUR
b) Realizácia nových stavieb – „Nástupné plochy pre PZ“ = 490,48 EUR
2. Kapitálové výdavky v oddiely 0443 - Výstavba
Z rozpočtovaných výdavkov 5 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
5 018,08 EUR, čo predstavuje 91,24 % čerpanie. Uvedený výdavky boli použité na
financovanie územného plánu obce.
3. Kapitálové výdavky v oddiely 0451 – Cestná doprava
Z rozpočtovaných výdavkov 74 665,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 5 492,24 EUR, čo predstavuje 7,35 % čerpanie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Projektové dokumentácie na miestnu komunikáciu p. č. 491 (Bardíková) = 150,00 EUR
Projektové dokumentácie na miestnu komunikáciu p. č. 459/1 = 550,00 EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 180/8... (Sochurek) = 516,53 EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 112/7... (Galbavá) = 600,37 EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 45/30... (STS) = 757,66 EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 460/6... (Minipark-Žiačik) = 1 113,84
EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 460/8... (polícia-Kopka) = 734,40
EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia p. č. 460/7... (Štrbák) = 177,48 EUR
Realizácia nových stavieb – miestna komunikácia (Kuzica) – kamenivo = 286,76 EUR
Rekonštrukcia miestnej komunikácie p. č. 459/1 - Zameranie priečnych profilov = 490,00
EUR
Realizácia nových stavieb – chodník okolo budovy súp. č. 184 OD = 115,20 EUR
4. Kapitálové výdavky v oddiely 0620 – Rozvoj obce
Z rozpočtovaných výdavkov 5 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
5 100,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Prípravná a projektová dokumentácia – „Revitalizácia okolia katolíckeho kostola“ =
5 100,00 EUR
5. Kapitálové výdavky v oddiely 0810 – Rekreačné a športové služby
Z rozpočtovaných výdavkov 14 750,00 € EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 3 485,65 EUR, čo predstavuje 23,63 % čerpanie.
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a)
b)
c)
d)

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov – („Kamerový systém“) = 2 231,40 EUR
Projektová dokumentácia („Prístupová komunikácia na klzisko“) = 250,00 EUR
Realizácia nových stavieb („Oplotenie viacúčelového ihriska“) = 399,45 EUR
Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy („Chodník s nespevneným povrchom na klzisko“) =
604,80 EUR

6. Kapitálové výdavky v oddiely 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby
Z rozpočtovaných výdavkov 8 300,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
7 930,60 EUR, čo predstavuje 95,55 % čerpanie.
a) Prípravná a projektová dokumentácia elektroinštalácie p. č. 159/5 (pohrebisko) = 300,00 EUR
b) Realizácia nových stavieb („Osvetlenie pohrebiska pri DS) = 7 630,60 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
39 000,00
38 640,00

% čerpania
99,07

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 39 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 38 640,00 EUR, čo predstavuje 99,07 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 29 640,00 EUR, čo predstavuje
98,80 %. Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 000,00 EUR na vrátenie
zábezpeky na verejné obstarávanie „Rozšírenia kapacity MŠ“ bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 9 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
446 770,18
377 687,86
+69 082,32
13 710,00
28 077,05
-14 367,05
54 715,27
14 070,61
41 215,27
14 403,21
38 640,00
-24 236,79
474 883,39
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VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

444 404,91
30 478,48
14 070,61
16 407,87

Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 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 je prebytok v sume 54 715,27
EUR.
Zostatok finančných operácií v sume -24 236,79 EUR bol v roku 2018 krytý prebytkom
bežného rozpočtu.
Celkové hospodárenie obce za rok 2018 je prebytok 30 478,48 EUR.
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 nevyčerpané prostriedky účelovo
určené:
1. na kapitálové výdavky v sume 13 500,00 EUR, a to na:
a) Lanové prvky 8 500,00 EUR
b) Ľavostranný chodník 5 000,00 EUR
2. na bežné výdavky školského stravovania na stravné 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 570,61 EUR.
Po úprave prebytku hospodárenia o nevyčerpané prostriedky v sume 14 070,61 EUR je
prebytok hospodárenia vo výške 16 407,87 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rezervný fond obec nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného
fondu rozhodne obecné zastupiteľstvo
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zostatok finančných operácií – použitie – zdroj
rezervného fondu
Úbytky
- použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu – potvrdenie schodku

Suma v EUR
94 421,00
0,00
53 737,59
0,00
53 737,59
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rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

0,00
94 421,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,0 %
- ďalší príjem podľa KZ - 0,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- osobné ochranné pomôcky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
5 162,13
2 022,61
674,21
768,84
761,15
1 307,00
500,00
4 521,96

6. 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
1 310 799,46
1 334 482,02
1 191 807,24
1 189 624,31
1 000 204,54
191 602,70
116 922,74

6 831,08
991 090,53
191 602,70
142 890,14

8 322,53

9 908,16

1 913,20
105 210,09

2 045,82
130 966,16

2 069,48

2 067,57

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 310 799,46
1 334 482,02
944 554,59
987 567,13
944 554,59
190 568,78

987 567,13
181 464,35

600,00

960,00
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
5 162,13
21 856,65
162 950,00
175 676,09

13 500,00
4 521,96
29 172,39
133 310,00
165 450,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
voči zamestnancom
voči dodávateľom
voči zamestnancom – ostatné záväzky
sociálnej a zdravotnej poisťovni
daňovému úrad
rezerva
iné záväzky
zo sociálneho fondu
prijaté preddavky na stravné v ŠJ
nevyfakturované dodávky

15 786,00 EUR
4,78 EUR
98,28 EUR
8 508,00 EUR
3 184,11 EUR
960,00 EUR
124,34 EUR
4 521,96 EUR
1 237,95 EUR
165,93 EUR

Stav úverov k 31.12.2018
Poskytovateľ
úveru

VÚB, a. s.,
Bratislava

Účel

Výška
prijatého úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

1.Miestne
komunikácie
2. Vybavenie
ihriska v MŠ

130 625,10 €
(rok 2016)
69 374,90 €
(rok 2017)

1,1 %
p. a.

Blankozmenka

Zostatok
k 31.12.2018

133 310,00

Splatnosť

19.10.
2026

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu cesta II/519. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do roku 2026. Splátka úveru vo výške 2 470,00 € a úrokov je mesačná.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

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 s VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v., Príbovce
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valča
Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Príbovce
Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Martin

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
500,00
500,00
3 000,00
1 000,00
500,00

Suma
skutočne
použitých
Rozdiel
finančných
prostriedkov
500,00
0
500,00
0
3 000,00
0
1 000,00
0
500,00
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú.

11. Finančné usporiadanie vzťahov
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
Obec v roku 2018 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
Obec v roku 2018 nezaložila žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov
-

Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti
o životné prostredie

Prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti o
životné prostredie

102,70

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v

Rozdiel

102,70

0
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Ministerstvo dopravy,
výstavby,
a regionálneho rozvoja
SR, Bratislava

Prenesený výkon štátnej
správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre
miestne komunikácie
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej na
sekcia verejnej správy, úseku verejnej správy na
Bratislava
úseku hlásenia pobytu
občanov a registra
obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej
sekcia verejnej správy, správy na úseku matrík
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Prenesený výkon štátnej
sekcia verejnej správy, správy na úseku registra
Bratislava
adries
Okresný úrad Žilina,
Nenormatívne finančné
odbor školstva
prostriedky pre 5-ročné deti
v materskej škole
Okresný úrad Martin,
Voľby do orgánov
odbor organizačný
samosprávy 2018
Príspevok na podporu
Úrad práce, sociálnych
rozvoja miestnej
vecí a rodiny, Martin
a regionálnej zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR, Starostlivosť o vojnové
Bratislava
hroby

Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
na kapitálové výdavky

47,26

47,26

0

361,02

361,02

0

2 019,92

2 019,92

0

24,40

24,40

0

1 979,00

1 979,00

0

526,86

526,86

0

3 627,40

3 627,40

0

55,18

55,18

0

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v

Rozdiel

0,00

5 000,00

-

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Cesta III/2160-ľavostranný
chodník

5 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ
Slovenská agentúra
životného prostredia,
Banská Bystrica

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky
Revitalizácia prírodnokrajinného parku

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

5 000,00

5 000,00

0
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov
-

Obec Benice
Obec Rakovo

Obec

Turnaj obcí
Turnaj obcí

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky

200,00
200,00
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-

Obec Sučany, spoločný
obecný úrad

Výdavky na činnosť
stavebného úradu

1 330,11

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v
200,00
200,00

Rozdiel

0
0

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v

Rozdiel

1 330,11

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neuzavrela žiadnu zmluvu s VÚC.
f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR, Bratislava

Účelové určenie transferu
na bežné výdavky
Materiálno-technické
vybavenie DHZO Príbovce

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

3 000,00

3 000,00

0

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

g) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ

Účelové určenie transferu
na kapitálové výdavky

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov
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Úrad vlády Slovenskej
republiky, Bratislava

Lanové prvky

8 500,00

0,00

8 500,00

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec uplatňuje rozpočet bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Soňa Šalátová
V Príbovciach dňa 15. mája 2019
Zverejnené dňa: 17. mája 2019

Príloha : 1x čerpanie rozpočtu za rok 2018
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