Záverečný účet Obce ŽIAR
za rok 2018

Predkladá : Mgr. Ján Zvara
Spracoval: Alena Jánošíková
V Žiari dňa 30.04.2019
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.05.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 02.05.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 02.05.2019
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Žiari dňa ........, uznesením č. ...............
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ..........................................................
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2018

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 vrátane finančných operácií bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.42/7/2017.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťšesť krát:
- prvá zmena schválená dňa 30.01.2018 uznesením č. 3/1/2018
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostu dňa 30.01.2018
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018 starostu dňa 31.01.2018
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2018 starostu dňa 12.03.2018
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2018 starostu dňa 03.04.2018
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018 starostu dňa 04.05.2018
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2018 starostu dňa 06.06.2018
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2018 starostu dňa 8.6.2018
- deviata zmena schválená dňa 25.06.2018 uznesením č. 24/4/2018
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2018 starostu dňa 02.07.2018
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11/2018 starostu dňa 20.07.2018
- dvanásta zmena schválená dňa 31.07.2018 uznesením č. 33/5/2018
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 13/2018 starostu dňa 03.08.2018
- štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 14/2018 starostu dňa 06.08.2018
- pätnásta zmena schválená dňa 28.08.2018 uznesením č. 35/6/2018
- šestnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 16/2018 starostu dňa 04.09.2018
- sedemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 17/2018 starostu dňa 05.09.2018
- osemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 18/2018 starostu dňa 07.09.2018
- devätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 19/2018 starostu dňa 02.10.2018
- dvadsiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 20/2018 starostu dňa 05.10.2018
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením č.44/7/2018
- dvadsiata druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 22/2018 starostu dňa
02.11.2018
- dvadsiata tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 23/2018 starostu dňa
05.11.2018
- dvadsiata štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 24/2018 starostu dňa
07.11.2018
- dvadsiata piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 25/2018 starostu dňa
17.12.2018
- dvadsiata šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 26/2018 starostu dňa
18.12.2018
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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

194.340,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
247.740,00

166.290,00
2.050,00
26.000,00
194.340,00

181.690,00
2.050,00
64.000,00
247.740,00

166.290,00
28.050,00
0,00
0,00

181.690,00
66.050,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
247.740,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

221.461,53

89,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov 247.740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
221.461,53 EUR, čo predstavuje 89,39 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
181.690,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

189.445,67

104,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 181.690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
189.445,67 EUR, čo predstavuje 104,27 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
161.610,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

166.524,18

103,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 105.400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 109.759,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,14 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27.030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27.142,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,41% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11.419,86 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 15.688,73 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 33,61
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 27.142,20 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
0,00 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27,04 EUR.
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Daň za psa
Z rozpočtovaných 380,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 380,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 380,00 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2018 obec neviduje pohľadávky na dani za
psa.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 19.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19.807,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 104,25 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 17.289,00
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2.518,00 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na
dani za ubytovanie v sume 2.189,50 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9.435,47 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,28 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9.435,47 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 534,23 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
13.320,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

16.415,79

123,24

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6.105,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.069,79 EUR, čo je
99,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 372,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5.697,79 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.406,80 EUR, čo je
170,34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky stavebné, správne
poplatky za osvedčovanie podpisov a listín, poplatok ako odmenu za zostatok na bankovom účte.
Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 200,00 EUR, čo je 0,00
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z pokút za porušenie predpisov.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.639,03 EUR, čo je
132,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb
v sume 4.236,03 EUR a príjem za opatrovateľskú službu v sume 2.403,00 EUR.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 66,38 EUR, čo je
33,19 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za znečisťovanie ovzdušia.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 15,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33,79 EUR, čo je
225,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z úrokov z tuzemských vkladov.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2.241,67

89,66

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.241,67 EUR, čo predstavuje 89,66% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4.260,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4.264,03

100,09

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4.260,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4.264,03
EUR, čo predstavuje 100,09 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Okresný
úrad
Žilina,
odbor
starostlivosti o ŽP
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
Účel
19,66 PVŠS na úsek dopravy
505,05 PVŠS na úsek stavebného
poriadku
42,71 PVŠS starostlivosti o ŽP
150,15 PVŠŠ na úsek hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov SR
19,60 PVŠS na úsek registra adries
526,86 Voľby do OSO
3.000,00 Dotácia na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Žiar

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.050,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2.050,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2.050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2.050,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 2.050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.050,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za predaj kanalizačného zberača. Príjem v sume 1.300,00
EUR je plnenie zo zmluvy číslo 219/2014 uzatvorenej s LVS dňa 07.07.2014 na kanalizačný
zberač v dĺžke 69 bm uložený v zemi na pozemkoch parcela číslo KN-C 131/3 a príjem v sume
750,00 EUR je plnenie zmluvy číslo 4/2016 uzatvorenej s LVS dňa 06.04.2016 na kanalizačný
zberač v dĺžke 75 bm. Uvedený príjem je príjem podľa splátkového kalendára zo zmlúv za rok
2018.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
64.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29.965,86

46,82

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 64.000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 29.965,86 EUR, čo predstavuje 46,82 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/7/2017 zo dňa 12.12.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v celkovej sume 26.000,00 EUR na jednotlivé položky takto: v sume 6.000,00
EUR na dažďový kanál za obecným humnom, v sume 10.000,00 EUR na ihrisko, v sume
9.000,00 EUR na výmenu krytiny na kultúrnom dome a v sume 1.000,00 EUR na rekonštrukciu
a modernizáciu chodníkov v obci; uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/1/2018 zo dňa
30.01.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 5000,00 EUR na rekonštrukciu
a modernizáciu chodníkov v obci; uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/5/2018 zo dňa
31.07.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume 13000,00 EUR na
jednotlivé položky takto: 3.000,00 EUR na dažďový kanál za obecným humnom a v sume
10.000,00 EUR na kanalizáciu vetvu „E“ a uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/6/2018 zo
dňa 28.08.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 20000,00 EUR na asfaltovanie
miestnych komunikácií v obci. V skutočnosti bolo plnenie v sume 29965,86 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
247.740,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

195.243,91

78,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 247.740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 195.243,91 EUR, čo predstavuje 78,81 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
181.690,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

163.228,05

89,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 181.690,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 163.228,05 EUR, čo predstavuje 89,84 % 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 58.449,16 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
53.944,82 EUR, čo je 92,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, odmeny poslancov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a
pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 19.455,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
18.063,14 EUR, čo je 92,85 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 94.589,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
83.603,93 EUR, čo je 88,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 9.196,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
7.616,16 EUR, čo predstavuje 82,82 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
66.050,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

32.015,86

48,47

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 66.050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 32.015,86 EUR, čo predstavuje 48,47 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup budov, objektov alebo ich častí
Z rozpočtovaných 2.050,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2.050,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie. Nákup kanalizačného zberača.
b) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 6.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5.008,50 EUR,
čo predstavuje 83,48 % čerpanie. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu
chodníka v obci.
c) Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 29.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7.254,60
EUR, čo predstavuje 3,99 % čerpanie. Bola vybudovaný dažďový kanál za obecným humnom.
d) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 29.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 17.702,76
EUR, čo predstavuje 61,04 % čerpanie. Boli vyasfaltované miestne komunikácie v obci.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
189.445,67
163.228,05
26.217,62
2.050,00
32.015,86
-29.965,86
-3.748,24
0,00
-3.748,24

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

29.965,86

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

29.965,86
221.461,53
195.243,91
26.217,62
0,00
26.217,62

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

Schodok rozpočtu v sume -3.748,24 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. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií
3.748,24 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 3.748,24EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

3.748,24 EUR

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 26.217,62 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
26.217,62 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
26.217,62 EUR.

5. 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

Suma v EUR
53.306,02
7.522,25
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- z finančných operácií
28.823,87
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.42/7/2017 zo dňa 12.12.2017
dažďový kanál za obecným humnom
6.000,00
projektová dokumentácia na chodníky
1.000,00
- uznesenie č. 3/1/2018 zo dňa 30.01.2018
projektová dokumentácia chodníky
4.008,50
- uznesenie č. 35/6/2018 zo dňa 28.8.2018
asfaltovanie miestnych komunikácií v obci
17.702,76
- uznesenie č. 33/5/2018 zo dňa 31.7.2018
dažďový kanál za obecným humnom
1.254,60
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
3,50
KZ k 31.12.2018
59.682,78
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
64.000,00 EUR. V skutočnosti bolo použité 29.965,86 EUR.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu. Sociálny fond je vedený
na samostatnom bankovom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
810,93
383,33
159,80
75,00
3,50
955,96

1 %

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
1.340.745,62
1.218.473,57
4.826,00
1.098.476,77
115.170,80
120.737,54
351,36
0,00
2.105,82
9.334,66
108.945,70
0,00
0,00
1.534,51

KZ k 31.12.2018 v EUR
1.326.734,64
1.209.800,04
4.331,00
1.090.298,24
115.170,80
115.097,85
204,96
0,00
355,48
8.870,88
105.666,53
0,00
0,00
1.836,75
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PASÍVA
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
1.340.745,62
1.022.108,89

KZ k 31.12.2018 v EUR
1.326.734,64
1.009.419,12

0,00
0,00
1.022.108,89
24.196,96

0,00
0,00
1.009.419,12
35.209,45

360,00
0,00
13.098,47
10.738,49
0,00
294.439,77

600,00
0,00
11.141,56
23.467,89
0,00
282.106,07

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
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné krátkodobé rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2018

6.315,09
11.095,17
3.256,63
2.801,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
891,56
600,00
35.209,45

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6.315,09
11.095,17
3.256,63
2.801,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
891,56
600,00
35.209,45

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

Obec nemá prijatý úver.
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 v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
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verejnej správy, 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 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

163.228,05
163.228,05
163.228,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

163.228,05

0%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z DPO
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

163.228,05
163.228,05
163.228,05
737,17
526,86
3.000,00
158.964,02
158.964,02
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

158.964,02

0%

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

8. Údaje o hospodárení 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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Obec má do 31.05.2021 pozastavené prevádzkovanie živnosti vydané pod číslom 2001/0229500002 Okresným úradom Liptovský Mikuláš. Predmetom podnikania je: ubytovacie služby
v rozsahu voľných živností. Za rok 2018 obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. 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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec v roku 2018 nezriadila ani nezaložila právnickú osobu, t. j. rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec v roku 2018 nezriadila ani nezaložila právnickú osobu, t. j. príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec v roku 2018 nezaložila právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo dopravy a
výstavby SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy a
výstavby SR, Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

PVŠS na úsek dopravy
- bežné výdavky
PVŠS na úsek stavebného
poriadku
- bažné výdavky
Okresný úrad Žilina, PVŠS starostlivosti o ŽP
odbor starostlivosti o - bežné výdavky
ŽP
Ministerstvo vnútra SR, PVŠŠ na úsek hlásenia
Bratislava
pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
- bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR, PVŠS na úsek registra

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

19,66

19,66

0,00

505,05

505,05

0,00

42,71

42,71

0,00

150,15

150,15

0,00

19,60

19,60

0,00

-5-
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Bratislava

adries
- bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR, Voľby do OSO
Bratislava
- bežné výdavky
Dobrovoľná požiarna Dotácia na zabezpečenie
ochrana SR
potrieb
a akcieschopnosti
DHZO Žiar
- bežné výdavky

526,86

526,86

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 neposkytla inej obci ani mestu finančné prostriedky a ani nedostala od inej
obce ani mesta finančné prostriedky.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neposkytla VUC finančné prostriedky a ani nedostala od VÚC finančné
prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žiar zo dňa 01.11.2014 obec
nezostavuje rozpočet s programovou štruktúrou.
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