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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 prebytkový. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet tiež ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce Záriečie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 

58/2018 b)  Rozpočet obce zmenený deväťkrát uznesením OZ a šesťkrát rozpočtovým opatrením 

starostu obce. 

 

Zmeny rozpočtu:  

 prvá  zmena  schválená dňa 9.1.2019 uznesením č. 3/2019 

 druhá zmena schválená dňa 11.2.2019 uznesením č. 6/2019 

 tretia zmena  schválená dňa 6.3.2019 uznesením č. 16/2019 

 štvrtá zmena  schválená dňa 15.5.2019 uznesením č. 20/2019 

 piata zmena schválená dňa 3.7.2019 uznesením č. 41/2019 

 šiesta zmena schválená dňa 7.8.2019 uznesením č.51/2019 

 siedma zmena schválená dňa 4.9.2019 uznesením č.57/2019 

 ôsma zmena schválená dňa 9.10.2019 uznesením č.63/2019 

 deviata zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č.77/2019 

 

Rozpočtové opatrenia: 

 Rozpočtové opatrenie č.1/19 zo dňa 25.2.2019 – povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 Rozpočtové opatrenie č.2/19 zo dňa 25.3.2019 - povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 Rozpočtové opatrenie č.3/19 zo dňa 28.3.2019 - povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 Rozpočtové opatrenie č.4/19 zo dňa 1.4.2019 – povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 Rozpočtové opatrenie č.5/19 zo dňa 31.10.2019 - povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 Rozpočtové opatrenie č.6/19 zo dňa 20.12.2019 - povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Záriečie 
 

 

Rozpočet obce k 31.12.19 

 

  

Schválený  

rozpočet  

€ 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene € 

Príjmy celkom 758 115,00 1 168 461,96 

z toho :   

Bežné príjmy 723 115,00 844 955,51 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 279 866,21 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 35 000,00 43 640,24 

Výdavky celkom 748 115,00 1 168 461,96 

z toho :   

Bežné výdavky 248 815,00 296 726,31 

Kapitálové výdavky 0,00 268 610,41 

Finančné výdavky 2 700,00 16 980,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 496 600,00 586 145,24 

Rozpočet  obce 10 000,00 0,00 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 
Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 168 461,96 € 1 144 976,13 € 97,99 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 168 461,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

1 144 976,13 €, čo predstavuje  97,99 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

844 955,51 € 848 007,04 € 100,36 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 844 955,51 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

848 007,04 €, čo predstavuje 100,36 %  plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

317 559,00 € 319 584,03 € 100,64 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 ( HK 110 – 292 554,83  €) 

 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 290 949,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 292 554,83 €, čo predstavuje 

plnenie na 100,55 %. Oproti roku 2018 došlo k nárastu podielových daní o sumu 24 699,19 €. 
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Daň z majetku  

(HK 120 – 12 925,56 €) 

 

Z rozpočtovaných 12 260,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 925,56 €, čo je 

105,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 731,11 €, dane zo stavieb boli v sume 

6 825,92 € a dane z bytov boli v sume 368,53 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností + pes v sume 725,76 €. 

 

Dane za tovary a služby  

(HK 130 – 14 103,64 €) 

 

Daň za psa  438,33 €.  

Daň za užívanie verejného priestranstva 30,00 €. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 13 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 13 635,31 €, čo je 

98,10 % . K 31.12.2019 eviduje obec pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vo výške 2 165,00 €. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

69 290,00 € 70 123,54 € 101,20 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

(HK 210 – 6 124,59 €) 

 

Z rozpočtovaných 5 737,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 124,59 €, čo je 

106,76% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 520,43 

€, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 472,30 € príjem z prenájmu 

strojov, technického náradia v sume 131,86 €.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

(HK 220 – 63 998,95€) 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky, ďalšie poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 549,00 €, čo je 

140,82% plnenie. 

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja – z rozpočtovaných 62 425,00 € bol skutočný 

príjem  k 31.12.2019 v sume 62 422,59 € čo je 100,00 %. Uvedený príjem predstavuje príjem 

napr.  za teplo, predaj dreva, opatrovateľskú službu a iné.   

Ďalšie administratívne poplatky – obec rozpočtovala poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 

28,00 € , príjem predstavoval výšku 27,36 €, ide o 97,71 % plnenie. 

 

c) Iné nedaňové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

7 180,00 € 7 372,96 € 102,69 
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Z rozpočtovaných 7 180,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 7 372,96 € čo je 102,69 % 

plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

  

c) Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 450 926,51 € bol skutočný príjem vo výške 450 926,51 € 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MDVaRR SR 910,28 Zabezpečenie činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy – stavebný úrad 

MDVa RR SR 30,11 Zabezpečenie činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy – pre miestne 

a účelové komunikácie 

Ministerstvo vnútra SR 

 

65,16 Zabezpečenie činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy – starostlivosti 

o životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR  

2 237,92 

Zabezpečenie činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy –  matričná 

činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 230,01 Zabezpečenie činnosti preneseného 

výkonu štátnej správy –  hlásenie pobytu 

občanov 

Ministerstvo vnútra SR 22,80 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 1 792,60 Zabezpečenie volieb  

Ministerstvo vnútra SR 251,08 Odmena skladníka materiálu CO 

ÚPSVaR Považská Bystrica  49,80  Hmotná núdza 

ÚPSVaR Považská Bystrica 15 130,80  Príspevok na stravu 

MŠVVaŠ SR 428 791,00 Financovanie základnej školy 

Okresný úrad Trenčín 14,95 Starostlivosť o vojnové hroby 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 Požiarníci 

 

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

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

279 866,21 € 253 899,54 € 90,72 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 279 866,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

253 899,54 €, čo predstavuje  90,72 % plnenie.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2019 zo dňa 9.1.2019 bolo schválené použitie  

rezervného fondu  v sume 25 000,00 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie - časť Podhájik, 

uvedené čerpanie prebehlo v plnej sumu 25 000,00 € a uznesením č.50/2019 zo dňa 7.8.2019 
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bolo schválené použitie RF vo výške 35 000,00 na rekonštrukciu admin.budovy, v skutočnosti sa 

použilo 10 992,47 € na zhotovenie stropu na administratívnu budovu.  

Finančné prostriedky vynaložené na starostlivosť o dreviny , ktoré boli rozpočtované na sumu 

12 994,00 € v skutočnosti obec Záriečie zapojila príjmy vo výške 12 993,98 €.  

Taktiež v roku 2019 obec rozpočtovala úver na rekonštrukciu administratívnej budovy vo 

výške 104 081,41 € schválené OZ dňa 6.3.2019 uznesením č.14/2019 a rekonštrukciu cesty 

Klecenec  výške 102 100,00 € schválené OZ dňa 3.7.2019 uznesením č.40/2019 €. Čerpanie 

úverov bolo v hodnote 204 222,29 €.  

Obec zapojila do rozpočtu nevyčerpané dopravné pre ZŠ  za rok 2018 vo výške 690,80 € 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

43 640,24 € 43 069,55 € 98,69 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 43 640,24 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

43 069,55 € čo predstavuje  98,69 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 
Príjmové finančné operácie   

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 
 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok  2019 
 

Rozbor čerpania výdavkov je vykazovaný v štruktúre akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom – na hlavné kategórie. 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 168 461,96 € 1 121 098,76 € 95,95 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 168 461,96 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 1 121 098,76 €, čo predstavuje  95,95 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

  

600 – bežné výdavky OBEC 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej úprave 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

296 726,31  € 286 107,23 € 96,42 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 296 726,31 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

286 107,23 €, čo predstavuje  96,42 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 81 578,69 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 79 190,39 €, čo je 

97,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, matriky, 

evidencie obyvateľstva, opatrovateľskej služby. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  28 532,62 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 27 109,45 €, čo je 

95,01  % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.  

 

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 177 149,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 171 047,95 € čo je 

96,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 5 952,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 259,93 €, čo 

predstavuje 88,37 % čerpanie. Výdavky tvoria členské príspevky, príspevky pri narodení dieťaťa 

a transfery poskytnuté CVČ Včielka Púchov a Združeniu Púchovskej doliny. 

 

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

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  3 513,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 499,51 €, čo 

predstavuje 99,62  % čerpanie.  

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej úprave 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

268 610,41 €  242 038,74 € 90,11 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 268 610,41 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 242 038,74 €, čo predstavuje  90,11 % čerpanie.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry – projekt WIFI pre teba v obci Záriečie  

(spolufinancovanie projektu 5%) 

Z rozpočtovaných  604,00 € nebolo v roku 2019 čerpané. 
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b) Rekonštrukcia administratívnej budovy ( stavebné práce) 

Z rozpočtovaných 139 081,41 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 113 122,61 €, čo 

predstavuje 81,34 % čerpanie. 

 

c) Rekonštrukcia cesty Klecenec 

Z rozpočtovaných 103 055,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 103 047,11 €, čo 

predstavuje 99,99 % čerpanie. 

 

d) Rekonštrukcia miestnej komunikácia Podhájik   
Z rozpočtovaných 25 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 25 000,00 €, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

e) Transfer ostatným subjektom verejnej správy – Združenie obcí Púchovská dolina 

Z rozpočtovaných 870,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 869,02 €, čo 

predstavuje 99,89 %. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

16 980,00 € 15 973,62 € 94,07 

 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na splátku úveru . 

Úver č. 53/009/18 vo výške 9 345,11 € 

Úver č. 53/002/19 vo výške 6 628,51 € 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

 

600 – bežné výdavky Základná škola s materskou školou 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

586 145,24 €   576 979,17 € 98,44 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 586 145,24 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

576 979,17 € čo predstavuje  98,44 % čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2019 po 

poslednej úprave 

 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0,00 0,00   0,00 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
 Bežné  príjmy spolu 891 076,59 

z toho : bežné príjmy obce  848 007,04 

             bežné príjmy RO 43 069,55 

Bežné výdavky spolu 863 086,40 

z toho : bežné výdavky  obce  286 107,23 

             bežné výdavky  RO 576 979,17 

Bežný rozpočet 27 990,19 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 242 038,74 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  242 038,74 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -242 038,74 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  -214 048,55 

Vylúčenie z prebytku / úprava schodku -8 867,38  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -222 915,93 

Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích zdrojov 253 899,54 

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích zdrojov 15 973,62 

Rozdiel finančných operácií 237 925,92 
PRÍJMY SPOLU   1 144 976,13 
VÝDAVKY SPOLU 1 121 098,76 
 

Hospodárenie obce  
 

23 877,37 

 
Vylúčenie z prebytku -8 867,38 
Upravené hospodárenie obce 15 009,99 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 214 048,55  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 z.n.p upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných 

predpisov sume 8 867,38 € 

Nevyčerpané dopravné ZŠ   949,49 € 

Nevyčerpané stravné ÚPSVaR  4 482,00 €  

Zábezpeky strava ZŠ  3 435,89 € 

 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške  222 915,93 € 

bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

 z finančných operácií   
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Zostatok  finančných operácií v sume  237 925,92 EUR, bol  použitý na: 

 vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 

222 915,93 €.    
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 15 009,99 EUR, navrhujeme použiť na : 

 tvorbu rezervného fondu  

 

Zostatok  finančných prostriedkov vo výške 88 750,05 €  

 Hotovosť obec – 1 088,27 € 

 BÚ obec – 84 225,89 € 

 BÚ základná škola – 3 435,89 € 

upravený  

Fin. prostriedky   SF: 128,19 € 

Fin. prostriedky   RF: 24 420,05 € 

Fin. prostriedky   Starostlivosť o dreviny 40324,44 € 

Fin. prostriedky – nevyčerpané dopravné ZŠ (čerpanie do 31.3.2019) – 949,49 € 

Fin. prostriedky – nevyčerpane dotácia strava UPSVaR – 4 482,00 € 

Fin. prostriedky – zábezpeka strava ZŠ s MŠ – 3 435,89 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov upravený o fin. prostriedky účelovo určené vo výške 

73 740,06 € predstavuje sumu: 15 009,99 € 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

15 009,99 EUR.  

 

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2019 

 Číslo 

 riadku 
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 

1 PRÍJMY (100 + 200 +300) 891 076,59 

2 v tom: daňové príjmy (100) 319 584,03 

3             nedaňové príjmy (200) 118 255,27 

4            granty a transfery (300) 453 237,29 

5 VÝDAVKY (600 + 700) 1 105 125,14 

6 V tom: bežné výdavky (600) 863 086,40 

7             kapitálové výdavky (700) 242 038,74 

8 Prebytok (+)/schodok (-) (r.1-r5) -214 048,55 

   

9 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+ , - ) (r.10 – r.11) -5 646,67  

10 Stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 12 836,36 

11 Stav vybraných pohľadávok  k 31.12 predchádzajúceho roka 18 483,03 

12 Zmena stavu vybraných záväzkov (+ , - ) (r.14 – r.13) 110 252,40  
13 Stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 22 274,74 

14 Stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho obdobia 132 527,14 

15 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.9 + r.12)  104 605,73  

16 Prebytok (+)/schodok(-) v metodike ESA 2010 (r.8+r.15) -109 442,82  
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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. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 25 250,01       

Prírastky - z prebytku  za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

35 162,51      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 9.1.2019 – 

rekonštrukcia komunikácie Podhájik 

 Uznesenie č.50/2019 zo dňa 7.8.2019 – 

rekonštrukcia administratívnej budovy 

 

35 992,47  

 

25 000,00 

 

10 992,47 

KZ k 31.12.2019 24 420,05 

 

Účet RF  2805299010/5600 vykazuje zostatok  24 420,05 €. 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 270,80   

Prírastky - povinný prídel                      1 125,33 

Úbytky   - závodné stravovanie                     870,27 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                300,00    

KZ k 31.12.2019 225,86 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 
A K T Í V A  

Názov   PS  k 1.1.2019  v EUR KS  k 31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 1 701 789,90 1 732 543,70 

Neobežný majetok spolu 1 220 208,79 1 301 696,17 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 366,00 1 366,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 112 589,17 1 194 076,55 

Dlhodobý finančný majetok 106 253,62 106 253,62 

Obežný majetok spolu 475 800,16 430 091,79 



Obec Záriečie 
 

 

z toho :   

Zásoby 1 890,53 1 919,41 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 346 062,11 330 372,65 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  12 702,08 12 080,62 

Finančné účty  115 145,44 85 719,11 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  5 780,95 755,74 

 

P A S Í V A  

Názov PS  k 1.1.2019 v EUR KS k 31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 701 789,90 1 732 543,70 

Vlastné imanie  996 268,34 977 106,38 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  996 268,34 977 106,38 

Záväzky 237 344,85 316 456,54 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 029,23 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 690,80 5 431,49 

Dlhodobé záväzky 270,80 225,86 

Krátkodobé záväzky 135 509,43 26 718,29 

Bankové úvery a výpomoci 99 873,82 283 051,67 

Časové rozlíšenie 468 176,71 438 980,78 

 

Hospodárenie obce v roku 2019 : 

Celkové výnosy : 407 573,47 € 

Celkové náklady: 426 735,43 € 

---------------------------------------- 

Výsledok hospodárenia = - 19 161,96  € (strata) 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Stav záväzkov k 31.12.2019 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzku voči:    

- Dodávateľom + rezervy 14 874,01 14 874,01  

- nevyfakturované dodávky 0,00 0,00  

- zamestnancom + SF 6 688,94 6 688,94  

- poisťovniam 3 743,84 3 743,84  

- daňovému úradu 925,61 925,61  

- bankám 283 051,67 283 051,67  

- ostatné záväzky 1 740,98 1 740,98  

- štátnemu rozpočtu 5 431,49 5 431,49  

Záväzky spolu 316 456,54 316 456,54  

 

Stav úverov k 31.12.2019 

 

Veriteľ Účel Výška  

poskytnuté

ho 

úveru 

Zostatok 

Úveru 

Istiny  

K 31.12. 

2018 

Ročná 

splátka 

istiny 

za rok 

2019 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2019 

Zostatok 

úveru(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 

splatnosti 

Primabanka Investičný 45 803,00 24 803,00 0,00 768,72 26 895,15 
 v roku 2019 

došlo k navýšeniu 
o 2 092,15 € 

2024 

Primabanka Investičný 70 000,00  75 070,82 
vrátane 

úrokov 

9 345,11 
Preuč.úrokov 

3 687,93 

1 382,89 60 654,89 2025 

Primabanka  Investičný 102 130,14 0 6 628,51  1035,49 95 501,63 2029 

Primabanka Projekt EU 100 000,00 0,00 0,00 150,00 100 000,00 2020 

 

Obec v roku 2017 prijala bankový úver – investičný od Prima banky, a.s. vo výške 

45 803,00 € na rekonštrukciu chodníka I49 a rekonštrukciu VO pri chodníku I49 na základe 

uznesenia OZ číslo: 28/2017zo dňa 18.5.2017. Stav bankového úveru k 31.12.2018 predstavuje 

sumu : 24 803,00 €, v roku 2019 obec použila časť úveru vo výške 2 092,15 € na úhradu 

rekonštrukcie cesty Klecenec, takže výška nesplateného úveru k 31.12.2019 predstavuje sumu 

26 895,15 € splatnosť úveru je 6.9.2024.  

V roku 2018 obec prijala úver vo výške 70 000,00 €  na úhradu čiastočného záväzku voči 

spol.HBH, s.r.o. Považská Bystrica, na rekonštrukciu administratívnej budovy. Výška 

nesplateného úveru k 31.12.2019 predstavuje sumu 60 654,89 €. Splatnosť úveru je 4.12.2025, 

výška splátky vrátane úrokov  pre rok 2020 je stanovená na 895,39 €/ mesačne. 

V roku 2019 obec prijala úver vo výške 110 829,63 € na rekonštrukciu administratívnej 

budovy. Výška nesplateného úveru k 31.12.2019 predstavuje sumu 95 501,63 €. Splatnosť úveru 

je 29.3.2029, výška splátky vrátane úrokov pre rok 2020 je stanovená na 910,60 €/mesačne. 

         V roku 2019 obec prijala krátkodobý   úver na prefinancovanie rekonštrukcie cesty 

Klecenec ( kód projektu 072 TN 130032 ) vo výške 100 000,00 €. Splatnosť úveru je 4.9.2020. 

 

Celková výška nesplatených úverov k 31.12.2019 predstavuje sumu 283 051,67 €. 
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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 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 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 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  
- skutočné bežné príjmy obce 780 631,88 

- skutočné bežné príjmy RO 42 887,72 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 823 519,60 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019  
- zostatok istiny z bankových úverov 183 051,67 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 100 000,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- zostatok istiny z .... 0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 283 051,67 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 100 000,00 
- z úverov.... 0 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce 100 000,00 

Suma upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 183 051,67 

 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočne bežné príjmy 

k 31.12.2018 

 §17 ods.6 prísm.a) 

183 051,67 823 519,60 22,23 % 

 

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 Suma v Eur 

Skutočne bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018  
- skutočne bežné príjmy obce 780 631,88 

- skutočne bežné príjmy RO 42 887,72 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 823 519,60 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:  
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- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 386 172,25 

- dotácie z ŠR, eurofondov 5 839,83 

- dotácie od subjektov verejnej správy 800,00 

- účelovo určené peňažné dary 1 191,78 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 394 003,86 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 429 515,74 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

S výnimkou jednorazového predčasného splatenia: 
 

  
- 821004  

- 821005 15 973,62 

- 821007  

- 821009  

- 651002 3 337,10 

- 651003  

- 651004 162,41 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019 19 473,13 

 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočne upravené bežné 

príjmy k 31.12.2018 

 § 17 ods.6 písm.b) 

19 473,13 429 515,74 4,53 % 

 

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

 

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 2019 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  

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma skutočne 

použitých 

fin.prost. 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

CVČ Včielka, Púchov 50,00 € 50,00 € 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce. 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
 Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

c) štátnemu rozpočtu 

d) štátnym fondom 

e) rozpočtom iných obcí 

f) 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 (RO) 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ, Záriečie – 

prostriedky zriaďovateľa 

137 647,18 134 211,29 € 3435,89 zostatok BU 

zábezpeky strava   

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel   

ZŠ s MŠ Záriečie (kód 

zdroja 111) 

ZŠ s MŠ Záriečie (kód 

zdroja 131I) 

ZŠ s MŠ Záriečie (kód 

zdroja 1AC1) 

ZŠ s MŠ Záriečie (kód 

zdroja 1AC2) 

439 304,20 € 

 

4 272,39 € 

 

 

119,66 € 

 

21,12 € 

438 354,71 € 

 

4 272,39 € 

 

 

119,66 € 

 

21,12 € 

949,49 € vrátené nevyč. 

dopravné – čepané do 

31.3.2020 

 

b) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám , t.j. obchodným spoločnostiam: 

 

Obec v roku 2019 eviduje podiel v dcérskej spoločnosti vo výške 10 000,00 € . 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 
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- 5 - 
MDVaRR SR Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy – stavebný úrad 
910,28 910,28 0,00 

MDVa RR SR Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy – pre miestne a účelové 

komunikácie 

30,11 30,11 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

 

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy – starostlivosti o životné 

prostredie 

65,16 65,16 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy –  matričná činnosť 
2 237,92 2 237,92 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy –  hlásenie pobytu občanov 
230,01 230,01 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy – register adries 
22,80 22,80 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Zabezpečenie volieb  1 792,60 1 792,60 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Odmena skladníka materiálu CO 251,08 251,08 0,00 

ÚPSVaR Považská 

Bystrica 

Dotácia strava  15 130,80 10 648,80 4 482,00 

ÚPSVaR Považská 

Bystrica 

Transfer  Hmotná núdza 49,80 49,80 0,00 

MŠVVaŠ SR Financovanie základnej školy 428 791,00 427 841,51 949,49 

vratka 

dopravné 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Starostlivosť o vojnové hroby 14,95 14,95 0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana SR 

Transfer požiarníci 1 400,0 1 400,00 0,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 
     

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec v roku 2019 neposkytla finančné prostriedky do rozpočtov iných obcí. 

 

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
  Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 
 

 
        

 



Obec Záriečie 
 

 

12. Návrh uznesenia: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019 

 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019 

 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 15 009,99  €. 

 

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške – 

19 161,96 € na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 


