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                   Záverečný účet obce 

                      za rok 2008 

 

 

 

 
Obsah záverečného účtu : 

 

1/ Hospodárenie obce za rok 2008 : Obec Korňa v roku 2008 hospodárila na základe 

rozpočtu obce Korňa, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Korni 

číslo 159/2007 zo dňa 21.12.2007. Rozpočtové opatrenia boli v priebehu roku 2008 

schválené 4 a to nasledovne: 

- Rozpočtové opatrenie číslo 1/2008 z 2.5.2008,  uznesenie 41/2008 

- Rozpočtové opatrenie číslo 2/2008 z 25.7.2008, uznesenie 75/2008 

- Rozpočtové opatrenie číslo 3/2008 z 31.10.2008,uznesenie 109/2008 

- Rozpočtové opatrenie číslo 4/2008 z 18.12.2008,uznesenie 136/2008  

Podrobný rozpis o hospodárení obce Korňa je spracovaný osobitne v prílohe č. 1 

 

2/ Použitie prebytku hospodárenia za rok 2008 

   Výsledok hospodárenia za rok 2008 je prebytok vo výške 3,230.744,95 Sk, ktorý 

tvoria , rozdiel nákladov a výnosov rozpočtového hospodárenia za rok 2008. 

Na zákl. ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

sa z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom roku vo výške 2.468,80 Sk, ktoré je moţné pouţiť v 

nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 ods. 4 a 5 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení neskorších 

predpisov.  

     

3/ Tvorba a použitie fondov: 

   Obec Korňa vytvára Rezervný fond, ktorý je k 31.12.2007 vo výške 64.026,03 Sk     

   Do rezervného fondu bude odvedené k 31.3.2008 10% prebytku hospodárenia  vo    

   výške 323.075,- Sk. Zostatok účtov k 31.12.2008 po vylúčení dotácie 

z Ministerstva financií SR a odvodu 10% prebytku hospodárenia do RF, je zapracovaný 

do rozpočtu obce pre rok 2009 ako finančná operácia pod poloţkou prevody z fondov. 

O pouţití rezervného fondu rozhodne Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka 2009 

podľa potreby v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.  

- Obec Korňa vytvára i sociálny fond, ktorý je tvorený podľa zákona o sociálnom 

fonde a kolektívnej zmluve vo výške 1,0% z hrubých miezd. Zostatok sociálneho 

fondu k 31.12.2008 je 12.144,- Sk 

Jeho tvorba a pouţitie je predmetom kolektívnej zmluvy. 

 

4/ Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

 

a/ zriadeným a založeným rozpočtovým organizáciám – Materská škola so školskou 

jedálňou, Základná škola, Školský klub detí pri ZŠ Korňa. 

  - Obec v priebehu roku 2008 poskytla Základnej škole Korňa finančné prostriedky: 

a/ transfery ZŠ + transfery na vzdelávacie poukazy 8,160.507,-, vyúčtované boli vo 

výške 8,104.660,- Sk, nevyčerpané prostriedky vo výške 55.847,- Sk budú pouţité na 

beţné výdavky do 31.3.2009, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách. 

b/ transfer na Školský klub detí bol poskytnutý vo výške 265.000,- Sk, vyúčtovaný 

vo výške 265.000,- Sk 

c/ vlastné príjmy ZŠ a ŠKD boli vo výške 183.434,- Sk, vyúčtované vo výške 

183.434,- Sk.   

  - Obec v priebehu roku 2008 poskytla Materskej škole so školskou jedálňou 

finančné prostriedky vo výške 2,169.163,- Sk, kt. jej boli vyúčtované vo výške 

2,169.163,- Sk, 

- vlastné príjmy MŠ so ŠJ boli vo výške 176.426,50 Sk, vyúčtované vo výške 

176.426,50 Sk 



- Obec v priebehu r. 2008 poskytla Materskej škole so školskou jedálňou kapitálový 

transfer vo výške 450.431,- Sk na modernizáciu vnútorných priestorov. 

 

b/ voči štátnemu rozpočtu: 

 

poskytovateľ Účelové určenie  Suma 

poskytnutých 

Suma pouţitých Rozdiel 

OÚ Čadca Matrika 79.498,- 79.498,- 0 

ÚPSVR Aktivačné 83.601,- 83.601,- 0 

ÚPSVR Deti HN 73.181,- 65.313,- 7.868,- 

vrátený UPSVR  

ZŠ Beţné výdavky 8,160.507,- 8,104.660,- 55.847,-

/prenesené do 

r. 2009/ 

KSÚ  Výstavba 56.363,- 56.363,- 0 

KSÚ Cestné hosp. 3.213,10 3.213,10 0 

KSÚ Ţivotné prostr. 8.876,- 8.876,- 0 

 

OU Čadca Register 

obyvateľov 

22.190,- 22.190,- 0 

MF SR Rekonštrukcia 

budovy OU 

Rekonštrukcia 

futbalového 

ihriska 

70.000,- 

 

155.000,- 

70.000,-  

 

152.531,20      

70.000,- 

prenesené z r. 

2007 

2.468,80 

prenesené do 

r.2009 

KÚŢP Povodňové škody 

Záchranné práce    

1,300.000,- 

87.160,- 

1,300.000,- 

87.160,- 

0 

Pouţité v roku 

2007 

MVSR 

MVRR                                               

Vojnový hrob 

Program 

Interreg III.             

    233,- 

 

43.624,-             

    233,-  

 

43.624,- 

0 

 

Pouţité v roku 

2006 

KŠÚ Ţilina 

KŠÚ Ţilina 

 

MVRR/envirofond/  

Transfer na MŠ 

Transfer na 

haváriu ZŠ 

Rekonštrukcia 

kotolne ZŠ 

44.000,- 

3,000.000,- 

 

5,200.000,- 

44.000,- 

3,000.000,- 

 

5,200.000,- 

 

 

 

c/ obec v roku 2008 uzatvorila zmluvu s Envirofondom SR na „ Rekonštrukciu kotolne 

Základnej školy a zmenu palivovej základne“ v sume 5,200.000,-. 

 

d/ Obec v roku 2008 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách právnickým osobám – 

dotácia na činnosť TJ Korňa. 

 

ţiadateľ dotácie  suma poskytnutých  suma pouţitých  rozdiel 

prostriedkov   prostriedkov 

 

Telovýchovná jednota 

Kysučan Korňa   326.310,50   326.310,50  0 

  

5/ Bilancia aktív a pasív: 

   

   Aktíva: 

   Sú tvorené nasledovnými účtami. 

 

-   

   

Názov                                 suma 

-  Drobný dlhodobý nehmotný majetok   25.300,- 

-  Pozemky                         1,087.127,- 

-  Budovy a stavby                21,633.212,55 

- Stroje, prístroje a zariadenia 1,636.060,58 

- Dopravné prostriedky             366.210,50   

- Drobný dlhodobý majetok            3.854,50 



- Ostatný dlhodobý hmot. majetok   723.085,- 

- Nedokončené investície        12,176.154,82 

- Podielové cenné papiere       12,391.000,- 

- Zásoby a OTE                     556.770,54   

- Pohľadávky                       408.995,20  

- Ceniny                               429,- 

- Základný beţný účet            1,076.470,29         

- Beţné účty finančných fondov      64.148,-                           

   Sociálny fond                      12.144,- 

- Časové rozlíšenie                  18.482,- 

- zúčtovanie medzi subjektmi 

 verejnej správy /ZŠ,MŠ/       35,585.273,84 

 

  Aktíva spolu:                   87,764.717,85 Sk  

                                   3.913.254,92€ 

 

 

Pasíva: 

Sú tvorené nasledovnými účtami: 

 

 

Názov 

 

 

 

  

 suma       

 

Vlastné imanie  68,988.767,62  

Fond sociálny 

Rezervy krátkodobé 

Nevyfakturované dodávky                                             

    11.296,- 

   159.858,-  

    73.508,38 

 

Záväzky z prenájmu    138.851,82     

Závazky voči zamestnancom              56.329,-    

Zúčtovanie voči inšt. ZP a 

SP 

   104.158,-   

Ostatné záväzky voči 

Záväzok daň z príjmu               

zamestnancom 

   127.344,-     

    15.436,-       

 

Prijaté preddavky     43.100,-    

Bankové úvery dlhodobé 

Výnosy budúcich období 

Zúčtovanie obce so ŠR 

Výdavky budúcich období                                          

 2,788.160,- 

11,937.873,20 

    66.184,68  

    23.105,- 

 

Výsledok hospodárenia 

beţného účt. obdobia 

 3,230.744,95     

Pasíva spolu 87.764.717,85 Sk    

3.913.254,92€ 

 

       

 

4/ Prehľad o stave a vývoji dlhu: 

 

Obec k 31.12.2008 eviduje tieto záväzky: 

- voči Dexia banke  2,788.160,- Sk / úver na prestavbu zdravotného strediska/ 

- voči štátnemu rozpočtu 15.436,-Sk / predpis dane z príjmu / 

- voči zamestnancom  183.673,- Sk / predpis miezd za mesiac 12/08/ 

- voči inštitúciám zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 104.158,- /predpis 

za 12/08/ 

- voči ČSOB lízing za traktor Zetor Proxima 138.851,82 Sk 

- prijaté preddavky na kúrenie 43.100,- 

Obec uzatvorila v r. 2006 zmluvu o úvere na prestavbu Zdravotného strediska na 4 

bytové jednotky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2016. Splátky istiny sú 

mesačné, splátky úrokov mesačné. Splátky úveru v roku 2008 boli vo výške 355.920,- 

Sk. 

 

Výška prijatého 

úveru 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2008 

Splatnosť 

3,500,000,- cca 5 % Bianko zmenka  2,788.160,- r.2016 

     



 

 

5/ Obec v súčasnosti nevykonáva ţiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

V Korni dňa 16.2.2009 

 

Vyhotovila: Ing. Jana Brezinová 

 

 

                                                 Jozef Kontrík 

                                                 starosta obce  


