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Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2019  

  

1. Rozpočet obce na rok 2019  

  

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.  

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.  

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.   

Rozpočet obce/ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018  uznesením č. 22/2018 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa  29.3.2019 uznesením č. 64/2019 
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2019 p. starostkou obce /dotácie/ 
- tretia zmena  schválená dňa 30.5.2019 uznesením č. 100/2019 
- štvrtá zmena  schválená dňa 26.6.2019 uznesením č. 135/2019 
- piata zmena schválená dňa 26.7.2019 uznesením  č. 142/2019 
- šiesta zmena schválená dňa 9.9.2019 uznesením č. 163/2019 
- siedma zmena schválená dňa 27.9.2019 uznesením č. 168/2019 
- ôsma zmena schválená dňa 15.11.2019 uznesením 187/2019 
- deviata zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením 198/2019 
 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019   

  

  

    

Schválený  

rozpočet   

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene  

Príjmy celkom  1964006 2265385 

z toho :    

Bežné príjmy  1200900 1550061 

Kapitálové príjmy  549106 461530 

Finančné príjmy  200000 194800 

Príjmy RO s právnou subjektivitou  14000 58994 

Výdavky celkom  1964006 2215073 

z toho :    

Bežné výdavky  475700 727467 

Kapitálové výdavky  881816 742356 

Finančné výdavky  3000 12250 

Výdavky RO s právnou subjektivitou  603490 73300 

Rozpočet  obce  0 26136 

  

  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019   

  

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia  

1569499                   1,560.880                      99,45 

  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1569499 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume1,560.880 EUR, čo predstavuje  

99,45% plnenie.   
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1. Bežné príjmy  

  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1550061 € bol skutočný príjem 1,544.196 ,- €, čo predstavuje 99,62% 

 

Daňové príjmy 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 714600 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky 

zo ŠR v sume 717.312,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,38%.   

  

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 28800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29.021,- EUR, čo je 102,05 % plnenie. Príjmy dane z 

pozemkov boli v sume 14.365,- EUR, dane zo stavieb boli v sume 14.580,- EUR a dane z bytov boli v sume 76,-EUR. K 31.12.2019  

obec eviduje pohľadávky daňových príjmov v sume   EUR.  

  

Daň za psa1007,- € 

Daň za užívanie verejného priestranstva 426,-€ 

Daň za ubytovanie  1688,- 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 46.391,- € 

  

b) nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

                  138560                 140133                 101,13 

  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 14000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  14959  EUR, čo je 106,85% plnenie. Uvedený príjem 

predstavuje príjem z prenájmu v sume 14.959,- EUR 

  

  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Administratívne poplatky - správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 4450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  4.852,-EUR, čo je 109,03% plnenie.   

 Iné poplatky- za predaj výrobkov a služieb- rozpočet 50410, príjem 39374,-€, čo je 78,10%, sem patrí aj príjem za stravné 

v školskej jedálni, ktoré bolo od 1.9. dotované zo štátneho rozpočtu. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia  

124334               122882                 93,26 

  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 124334 EUR, bol skutočný príjem vo výške122.882,- EUR, čo predstavuje 98,83% 

plnenie.   

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy za vedenie účtovníctva MŠ, odvody za hracie automaty. 

A hlavne úhrada poistnej udalosti- požiar Obecného úradu v novembri 2018+ poškodenie oplotenia pri bytovom dome č. 637, spolu 

vo výške 109.645,-€  

  

  

Prijaté granty a transfery  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 616201  EUR bol skutočný príjem vo výške 608.218,- EUR, čo predstavuje 98,70 % plnenie.  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

1 550061 1,544.196,- 99,62 
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Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR  Účel  

UPSVR Čadca  4.648,80 stravné zadarmo deti MŠ 

UPSVR Čadca 14.043,60 stravné zadarmo žiaci ZŠ 

UPSVR Čadca  23.295,92  VPP  

UPSVR Čadca  293,84 dobrovoľnícka činnosť 

OU Čadca 179,34 transfer na CO 

MV SR   4.395,88 voľby  

MV SR  700,- transfer na učebnice  

MV SR  3.000,- transfer na školu v prírode 

MV SR  406.780,- na činnosť ZŠ  

MV SR  2.010,- na odchodné ZŠ  

MV SR  4.589,- vzdelávacie poukazy  

MV SR  2.052,- na asistenta učiteľa 

MV SR  3.165,- 5-ročné deti v MŠ  

MV SR  188,27 na ZP starostlivosť  

MV SR 600,- za dosiahnuté výsledky žiakov 

MV SR  3679,19 matričná činnosť  

MV SR  2630,28 na výstavbu  

MV SR 87,- cestné hospodárstvo 

MV SR  664,62 register obyvateľstva  

MV SR 24,40 register adries 

OU Čadca CO 4.632,67 transfer na snehovú kalamitu 

VUC Žilina 1000,- transfer na podporu kultúry cestovania 

VUC Žilina 500,- transfer na hasičskú súťaž 

VUC Žilina 700,- na kultúrne podujatie 

DPO SR  5000,- vybavenie DHZ 

MŽP SR 105.197,24,- transfer na kompostéry 

MŽP SR 13.400,13 transfer na info-kampaň Zberný dvor 

Mikroregión Horné Kysuce 200,- kultúrne podujatie 

OCR Čadca 561,- na ropný prameň 

  

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  

  

2. Kapitálové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

461530 462.718 100,26 

   

  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 461530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 462.718,- EUR, čo predstavuje  

100,26% plnenie.   

  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív   

Z rozpočtovaných  5000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.411,- EUR, čo predstavuje 108,22% plnenie.  

   

Granty a transfery  

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované v sume 456.530 € a príjem bol 457.307,08 €, čo predstavuje 100,17% plnenie. 
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Poskytovateľ  suma účel 

MŽP SR 254.085,38 zateplenie budovy OÚ 

MŽP SR 153.221,70 úhrada za techniku- zberný dvor 

OCR Čadca 50.000,- výstavba mosta pri ZŠ 

  

3. Príjmové finančné operácie:   

   

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

194800 206.269,- 105,89 

  

Z rozpočtovaných finančných príjmov 194800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 206.269,- EUR, čo predstavuje  

105.89% plnenie, z toho 79.800,-€ tvoria prostriedky predchádzajúcich rokov a 126.468,76-€ tvorí investičný bankový úver na 

výstavbu mosta pri ZŠ Korňa. 

  

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

Bežné príjmy   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

58994 45.244,-                          76,70 

  

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 58994 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 45.244,-EUR, čo predstavuje 76,70% 

plnenie.   

  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:  

Základná škola                                    10.024,50  EUR  

Materská škola                                                               35.219,32EUR , z toho 17.229,-€ je príjem za stravné  

    

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

1482073                   1,392.978 ,-                        93,99 

  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1482073 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 1,392.978 ,- EUR, čo 

predstavuje  93,99% čerpanie.   

  

  

1. Bežné výdavky   

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

727467               696.388,-                        95,73 

  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 727467 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 696.388,-  EUR, čo predstavuje  

95,73% čerpanie.   

  

Hospodárenie obce za rok 2019 je prílohou záverečného účtu.   

  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných 192.184,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 191.700,- EUR, čo je 99,75% čerpanie. Patria 

sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a 

pracovníkov hospodárskeho dvora. 
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Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  73.961,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 70.966,- EUR, čo je 95,95% čerpanie.   

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 435.022,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 408.538,- EUR, čo je 93,91% čerpanie. Ide o 

prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

odvoz a uskladnenie odpadov a ostatné tovary a služby.  

Bežné transfery  

Z rozpočtovaných 25.300,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 24.303,- EUR, čo predstavuje 96,06% čerpanie.  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  finančnými výpomocami  

Z rozpočtovaných  1000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 881,- EUR, čo predstavuje 88,10% čerpanie.   

  

2) Kapitálové výdavky :  

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

742356               686.340,-                        92,45 

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 742356 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 686.340,-EUR, čo predstavuje  

92,45% čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:   

Zateplenie budovy Obecného úradu z rozpočtovaných  276.305,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 270.669,- 

EUR, čo predstavuje 97,96 % čerpanie.   

Rekonštrukcia budovy OU po požiari-z rozpočtovaných  151.395,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 135.133,- 

EUR, čo predstavuje 89,25% čerpanie.   

Prístavba garáží pre DHZ: z rozpočtovaných 34.900,-€ bolo skutočne čerpané 34.884,-€, čo je 99,95%. 

Výstavba mosta pri Základnej škole: z rozpočtovaných  201576 €, bolo k 31.12.2019 vyčerpané 182.801,-€, t.j. 90,69% 

Rekonštrukcia kultúrneho domu: z rozpočtovaných 24.000,-€ bolo čerpané 23.963,-€, čo predstavuje 99,85% 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

12250                   10.250,-                83,67 

  

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 12.250,-EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 10.250,- EUR, čo predstavuje  

83,67% čerpanie- na splácanie istiny z prijatých úverov na automobil DHZ a na výstavbu mosta pri ZŠ. 

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.   

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

 Bežné výdavky   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

733000              703.887,-                96,03 

  

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 733000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 703.887,- EUR, čo predstavuje  

96,03% čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :  

Základná škola                         508.986,-EUR  

Materská škola                         205.392,-EUR  
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 Kapitálové výdavky RO 

 0 

  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

  

Hospodárenie obce  

  

  

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR  

  

Bežné  príjmy spolu  1,589.440,18 

z toho : bežné príjmy obce       1,544.196,35 

             bežné príjmy RO  45.243,82 

Bežné výdavky spolu  1,400.275,36 

z toho : bežné výdavky  obce   696.387,76 

             bežné výdavky  RO  703.887,60 

Bežný rozpočet  189.164,82 

Kapitálové  príjmy spolu  462.717,64 

z toho : kapitálové  príjmy obce   462.717,64 

             kapitálové  príjmy RO  0 

Kapitálové  výdavky spolu  686.340,03 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   686.340,03 

             kapitálové  výdavky  RO   

Kapitálový rozpočet   -223.622,39 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
-34.457,57 

Vylúčenie z prebytku   13.026,40+3.702,40 -=16.728,80 
Transfery aj ZŠ+ Fond opráv 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu  

-51.186,37 

Príjmy z finančných operácií  206.268,76 

Výdavky z finančných operácií  10.250,- 

Rozdiel finančných operácií  196.018,76 

Hospodárenie obce po úpravách  144.832,39 

PRÍJMY SPOLU    2,258.426,57 

VÝDAVKY SPOLU  2,096.865,39 

Hospodárenie obce   161.561,18 

Vylúčenie z prebytku  16.728,80 

Upravené hospodárenie obce  144.832,38 

  

 Riešenie hospodárenia obce.   

 

Schodok rozpočtu v sume -51.186,37 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. schodok 

 rozpočtu navrhujeme  vysporiadať nasledovne: 

zo zostatku finančných operácií v sume 51.186,37€ 
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Odvod do rezervného fondu vo výške 10% zostatku finančných operácií t.j.14.483,23€ 

Zostatok z finančných operácií v sume  130.349,15  €, navrhujeme použiť na: 

- posilnenie kapitálových výdavkov v r. 2020 
 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu  

  

Rezervný fond  

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.  

                  

Fond rezervný  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2019                                  34,45 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý   0 

                  rozpočtový rok    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                    

z podnikateľskej činnosti po zdanení   

0 

                - z finančných operácií  0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  

- úhrada techniky pre zberný dvor 

34,45 

               - krytie schodku rozpočtu  0 

               - ostatné úbytky   0 

KZ k 31.12.2019 34,45 

  

  

Sociálny fond  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.  

  

Sociálny fond  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2019  386,87 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                     2.218,96 

               - povinný prídel -        %                         

               - ostatné prírastky   

Úbytky   - závodné stravovanie                      1.786,60 

               - regeneráciu PS, dopravu                174,31 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                  

KZ k 31.12.2019  644,92 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

  

A K T Í V A   

Názov    ZS  k  1.1.2019  v EUR  KZ  k  31.12.2019 v EUR  

Majetok spolu   4475461,08 5,005.720,72 

Neobežný majetok spolu  2303412,47 2,765.677,52 

z toho :      

Dlhodobý nehmotný majetok  1755,- 4.697 

Dlhodobý hmotný majetok  1890351,62 2,349.674,67 

Dlhodobý finančný majetok  411305,85 411.305,85  

Obežný majetok spolu  2168665,9 2,236.744,23 

z toho :     

Zásoby  21409,83 23.977,20 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  1979220,54 1,941.702,24 

Dlhodobé pohľadávky  0 0  

Krátkodobé pohľadávky   3715,63 3.487,27 

Finančné účty   164319,90 267.577,52 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0 0  

Časové rozlíšenie   3382,71 3.298,97 

    

P A S Í V A   

Názov  ZS  k  1.1.2019 v EUR  KZ  k  31.12.2019 v EUR  

Vlastné imanie a záväzky spolu   4475461,08 5,005.720,72 

Vlastné imanie   3208867,44 3,338.865,70 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely   0 0  

Fondy  0 0  

Výsledok hospodárenia   56938,84 238.709,56 

Záväzky  224073,- 216.688,66 

z toho :     

Rezervy   21265,93 12.118 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  18322,57 4.076,40 

Dlhodobé záväzky  383,87 644,92 

Krátkodobé záväzky  171097,63 70.880,58 
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Bankové úvery a výpomoci  13000 128.968,76 

Časové rozlíšenie  1042520,64 1,450.166,36 

  

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019  

  

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:  

- voči bankám                      128.968,76EUR / z toho 119.218,76€ na výstavbu mostu pri ZŠ/ 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)   0 EUR  

- voči dodávateľom    7.489,62 EUR  

- voči štátnemu rozpočtu             4.076,40 EUR  

- voči zamestnancom                 12.736,94 EUR  

- voči poisťovniam   7.762,06 EUR  

-   daňovému úradu  1.584,44 EUR 

- ostatné     1.525,70 EUR  

  

Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu o úvere s Prima banka Slovensko a.s. vo výške 18.000,-€ na nákup vozidla DHZ- 

Ford Transit . Mesačná splátka úveru je 250,-€, zostatok úveru je 9.750,-€. 

V roku 2019 Obec uzatvorila s Prima bankou Slovensko a.s. investičný úver na výstavbu mostu pri ZŠ vo výške 

126.468,76€, ktorý bol v t. roku  splácaný v mesačných splátkach 1.350,-€, zostatok úveru k 31.12.2019 je 119.218,76€. 

  

8. Hospodárenie príspevkových organizácií   

  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:   

  

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  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.   

  

Žiadateľ dotácie  

Účelové určenie dotácie : uviesť   

- 1 -  

Suma poskytnutých 
finančných  

prostriedkov  

v EUR  

- 2 -  

Suma skutočne 
použitých  

finančných  

prostriedkov v 

EUR  

- 3 -  

Rozdiel  

(stĺ.2 - stĺ.3 )  

V EUR  

  

- 4 -  

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť  10.800,- 10.800,- 0 

Dobrovoľný hasičský zbor- bežné výdavky na činnosť  2.000,- 1.737,09 262,91 

 Jednota dôchodcov 1.000,- 1.000,- 0 

 Folklórny súbor  Nevädza 1.000,- 1.000,- 0 

 NO Bimaček 500,- 500,- 0 

Slovania- stolný tenis 200,- 200,- 0 

 Zväz včelárov 200,- 200,- 0 

  

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN  o dotáciách.  

10. Podnikateľská činnosť    

  

Obec nevykonávala v r. 2019 žiadnu podnikateľskú činnosť   

  

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči   

  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu  
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c) štátnym fondom  

d) rozpočtom iných obcí  

e) 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  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov    

 Rozdiel - vrátenie  

Materská škola  150.527,- 150.527,- 0  

Základná škola- ŠKD+ CVČ  45.116,- 45.116,- 0   

  

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR  

  

Rozpočtová organizácia  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov    

Rozdiel - vrátenie  

Základná škola Korňa  419.731,- 410.781,- 8.950,- 

Materská škola  Korňa  3.165,- 3.165,- 0 

        

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  

  

- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie  

  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

školstvo, matrika, ....   

- bežné výdavky  

- 2 -  

Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

UPSVR Čadca  Transfer na stravné pre MŠ 4.648,80 3.214,80 1.434,- 

UPSVR Čadca Transfer na stravné pre ZŠ 14.043,60 11.324,40 2.719,20 

UPSVR Čadca  Transfer na dobrovoľnícku činnosť  293,84 293,84 0  

UPSVR Čadca  Verejnoprospešné práce  23.295,92 23.295,92 0  

MV SR  Transfer na voľby  4.395,88 4.395,88 0 
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MV SR  Transfer ZŠ na činnosť  406.780,- 397.830,- 8.950,- 

MV SR  Transfer ZŠ na učebnice  700,- 700,- 0  

MV SR  Transfer ZŠ na odchodné  2.010,- 2.010,- 0  

MV SR  Transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy  4.589,- 4.589,- 0 

MV SR  Transfer na školu v prírode 3.000,- 3.000,- 0 

MV SR Transfer na asistenta učiteľa 2.052,- 2.052,- 0 

MV SR  Transfer MŠ pre 5- ročné deti  3.165,- 3.165,- 0  

MV SR Transfer na dosiahnuté výsledky žiakov 600,- 600,- 0 

MV SR  Transfer na výkon SF  -cestná doprava  87,- 87,- 0  

MV SR  Transfer na výkon SF  –matričná činnosť  3679,19 3679,19 0  

MŽP  Transfer na výkon SF  –životné prostredie  188,27 188,27 0  

MV SR  Transfer na výkon SF –stavebný úrad  2630,28 2262,18 0  

MV SR Transfer na výkon SF–register adries 24,90 24,90 0 

MV SR  Transfer na výkon SF  –register obyvateľstva  664,62 664,62 0  

MV SR  Transfer na snehovú kalamitu 4.632,67 4.632,67 0 

MŽP SR Transfer na kompostéry- bežný 105.197,24 105.197,24 0 

MŽP SR  Transfer na info-kampaň Zberný dvor 13.400,13 13.400,13 0 

MŽP SR Transfer na zateplenie budovy Obecného úradu 254.085,38 254.085,38 0 

MŽP SR Transfer na techniku Zberného dvora 153.221,70 153.221,70 0 

DPO SR Transfer na vybavenie DHZ 5.000,- 5.000,- 0 

MV SR Transfer na CO 179,34 179,34 0 

  

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

  

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.   

  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   

  

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.   

  

  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť   Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

VUC Žilina Transfer na podporu kultúr. podujatia 700,- 700,- 0 

VUC Žilina Transfer na hasičskú súťaž 500,- 500,- 0 
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VUC Žilina Transfer na podporu kultúry cestovania 1.000,- 1.000,- 0 

OCR Čadca Transfer na ropný prameň 561,- 561,- 0 

OCR Čadca Transfer na výstavbu mosta pri ZŠ 50.000,- 50.000,- 0 

  

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         

Obec v r. 2019 nemala programové rozpočtovanie. 

 

 

  

  

Vypracovala:                                                                  Predkladá:   

Ing. Jana Brezinová                Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce  

  

  

  

V Korni dňa 15.4.2020  

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia:  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Korňa za rok 2019.  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu a účtovnej závierke za rok 2019.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku rozpočtu za rok 2019 zo zostatku finančných operácií v celkovej sume 

51.186,37€. 

  

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje10% zostatku finančných operácií na odvod do rezervného fondu v celkovej sume 14.483,23€ 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na posilnenie kapitálových výdavkov v r. 2020 v sume 

130.349,15  €. 


