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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 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 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 22.02.2018 uznesením č. 4/2018
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.04.2018 uznesením č. 29/2018
- druhá zmena schválená dňa 09.11.2018 uznesením č. 62/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1344751,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1511615,00

1175603,00
1500,00
150000,00
17648,00
1344751,00

1258758,00
37957,00
150000,00
64900,00
1511615,00

587452,00
153500,00
0,00
603799,00
0,00

719852,00
135461,00
0,00
656302,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1446715,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1431221,73

98,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1446715,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1431221,73 EUR, čo predstavuje 98,93% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1258758,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1262383,01

100,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1258758,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1262383,01 EUR, čo predstavuje 100,29% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
761834,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

763162,95

100,17

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 688084,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 688083,69 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31747,73 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20766,33 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 10827,52 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 153,88
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31747,73 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
3266,46 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3362,20
EUR.
Daň za psa 1105,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42226,53
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33086,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

35607,00

107,62

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13434,88 EUR, čo
je 100,26 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
6276,88 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7158,00 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4441,00 EUR, čo je
98,69 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2800,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2575,30

91,97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2800,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2575,30 EUR, čo predstavuje 91,97% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodu z hazardných hier, dobropisov a
z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 461038,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 461037,76
EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra Bratislava
UPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratisava
UPSVaR Považská Bystrica
UPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra Bratislava
Slovenská agetúra ŽP Banská Bystrica

Účel

Suma v EUR
5800,00
408046,55
3243,18
210,76
731,94
96,60
2072,44
30000,00
260,16
13433,23
29,20
5000,00

PO-materiálové vybavenie,odevy
Školstvo
Matrika
Životné prostredie
Regob
Stravné – deti v HN
Voľby
PO-výstavba HZ Udiča
Osobitný príjemca-rodinné prídavky
Príspevok UoZ
Register adries
Úprava potoka

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
37957,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

37957,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 37957,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 37957,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 2957,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2957,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2957,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2957,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
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Z rozpočtovaných 35000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 35000,00EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratislava

Suma v EUR
30000,00
5000,00

Účel
DPO –výstavba požiarnej zbrojnice

Prevencia kriminality

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
150000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

130881,72

87,25

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 150000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 130881,72 EUR, čo predstavuje 87,25% plnenie.
V roku 2018 nebol prijatý úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 24.04.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 32430,71 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 32430,71 EUR.
V roku 2018 neboli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
64900,00

Skutočnosť k 31.12.2018
64889,77

% plnenia
99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 64900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
64889,77 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
64889,77EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
0,00 EUR.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia
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zmene
0,00

4872,77

V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2741,15 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 2131,62 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1511615,00

Skutočnosť k 31.12.2018
1402779,45

% čerpania
92,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1511615,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1402779,45 EUR, čo predstavuje 92,80% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
719852,00

Skutočnosť k 31.12.2018

657350,91

% čerpania

91,32

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 719852,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 657350,91 EUR, čo predstavuje 91,32% čerpanie.
Funkčná klasifikácia
0111 Verejná správa
0112 Finančné výdavky
0133 Matrika
0160 Voľby
0170 Splátky úrokov
0320 Požiarna ochrana
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť
0422 Lesníctvo
0451 Cestné hospodárstvo
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Voda a kanalizácia
0620 Rozvoj obce
0630 Vodohospodárstvo
0640 Verejné osvetlenie
0721 Zdravotníctvo
0810 Šport
0820 Kultúra
0830 Miestny rozhlas
0840 Pohrebníctvo

Rozpočet
2018
304 383,00
962,00
3 621,00
2 072,00
0,00
69 450,00
5 000,00
0,00
214 590,00
101 110,00
11 025,00
34 013,00
7 028,00
12 370,00
1 885,00
41 285,00
16 723,00
4 415,00
8 583,00

Skutočnosť
2018
296 959,74
956,83
3 620,94
2 072,44
0,00
7 504,36
0,00
0,00
203 506,54
93 784,43
11 015,58
29 600,46
3 822,90
12 207,21
1 884,77
37 073,86
15 064,74
4 414,61
7 212,36

% plnenia
97,56
99,46
100,00
100,02
0,00
10,81
0,00
0,00
94,84
92,75
99,91
87,03
54,40
98,68
99,99
89,80
90,08
99,99
84,03
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0950 Vzdelávanie
1020 Opatrovateľská činnosť, JDS
1030 Sociálna pomoc pozostalým deťom
1040 Prídavok na dieťa
1070 Hmotná núdza
Spolu

1 200,00
15 130,00
0,00
261,00
207,00
855 313,00

1 100,32
15 037,21
0,00
260,16
206,60
747 306,06

91,69
99,39
0,00
99,68
99,81
87,37

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 138730,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
136051,84 EUR, čo je 98,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 48554,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
48453,17 EUR, čo je 99,79 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 504943,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
445333,54 EUR, čo je 88,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 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 27625,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume27512,36 EUR, čo predstavuje 99,59% čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
135461,00

Skutočnosť k 31.12.2018
89955,15

% čerpania
66,41

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 135461,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 89955,15 EUR, čo predstavuje 66,41% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 32200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 27990,45 EUR,
čo predstavuje 86,93 % čerpanie.
b) Nákup konvektomatu pre ŠJ pri ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 13312,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 13311,60
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie
c) Nákup osobného automobilu
Z rozpočtovaných 12800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 12800,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie
d) Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 3100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3060,90
EUR, čo predstavuje 98,73 % čerpanie
e) Projektová dokumentácia DPO Udiča
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 400,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie
f) Cyklokoridor Udiča - Jasenica
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Z rozpočtovaných 2360,00 EUR bolo skutočne
EUR, čo predstavuje 99,69 % čerpanie
g) Odkúpenie pozemku
Z rozpočtovaných 7013,00 EUR bolo skutočne
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie
h) Vybudovanie chodníka popri Marikovke
Z rozpočtovaných 19100,00 EUR bolo skutočne
EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie
i) Budovanie vodovodu Upohlav
Z rozpočtovaných 5263,00 EUR bolo skutočne
EUR, čo predstavuje 40,10 % čerpanie
j) Rekonštrukcia KD – átrium
Z rozpočtovaných 1860,00 EUR bolo skutočne
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2352,90
vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7013,00
vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19055,80
vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2110,50
vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1860,00

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
656302,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

655473,39

99,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 656302,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 655473,39 EUR, čo predstavuje 99,87% čerpanie.
Z toho:
Funkčná klasifikácia
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Rozpočet
396918,00
115584,00
47300,00
96500,00

Skutočnosť
395417,70
121374,10
44772,36
93909,23

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
655473,39EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku 65000+22340,06
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 65000-22340,06-4872,77
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1327272,78
1262383,01
64889,77

1312824,30
657350,91
655473,39

14448,48
37957,00
37957,00
0,00

89955,15
89955,15
0,00

-51998,15
-37549,67
87340,06
-124889,73
135754,49
0,00

135754,49
1500984,27
1402779,45
98204,82
87340,06
10864,76

Schodok rozpočtu v sume 37549,67 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 87340,06 EUR bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
- z rezervného fondu
37549,67 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 52340,06 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
7236,30 EUR
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ v sume
15103,76 EUR
- renovácia hasičskej zbrojnice Upohlav v sume 30000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 35000,00 EUR, a to na :
- výstavba hasičskej zbrojnice Udiča v sume 30000,00 EUR
- prevencia kriminality – kamerový systém v sume 5000,00 EUR
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Zostatok finančných operácií v sume 37549,67 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 37549,67 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 10864,76 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
10864,76 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
10864,76 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
173051,60
32430,71

130814,88

74667,43

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
937,28
1822,41

1264,60

1495,09

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1951706,12
1951571,19
1493786,58
1502712,98
0,00
1192964,52
300822,06
456795,07

0,00
1201890,92
300822,06
446495,10

0,00
142932,49
33,19
8676,35
305153,04
0,00
0,00
1124,47

0,00
149309,99
33,19
11624,29
285527,63
0,00
0,00
2363,11

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
KZ k 31.12.2018 v EUR
1951706,12
1951571,19
1568012,82
1503931,86
0,00
0,00
1568012,82
101910,01

0,00
0,00
1503931,86
199313,61

1200,00
4815,00
937,28
94957,73
0,00
281783,29

1300,00
72236,30
1495,09
124282,22
0,00
248325,72

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
- nevyfakturované dodávky
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

9946,87
1412,70
5648,13
1357,01

9946,87
1412,70
5648,13
1357,01

0,00
0,00
0,00
0,00

1733,18

1733,18

0,00

104184,33
124282,22

104184,33
124282,22

0,00
0,00

Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere.
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6. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

7. 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 č. 8/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1Telovýchovná jednota-bežné výdavky na činnosť
Jednota dôchodcov-bežné výdavky na činnosť
Drobnochovatelia-bežné výdavky na činnosť
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Augustína P.Bystrica
Stolnotenisový oddiel-bežné výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5000,00
1100,00
150,00
168,32
500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

5000,00
1100,00
150,00
168,32
500,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2016
o dotáciách.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

9. 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:
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Udiča (584)
ZŠ s MŠ Udiča (584) VP

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

201000,00
25487,28

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

201000,00
25487,28

0,00
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Udiča

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

400160,25

392923,95

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

7236,30

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
-

Obec nemá založené právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra Bratislava
UPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratisava
UPSVaR Považská Bystrica
UPSVaR Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratislava
Slovenská agentúra ŽP Banská
Bystrica

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

PO-materiálové vybavenie,odevy
Školstvo
Matrika
Životné prostredie
Regob
Stravné – deti v HN
Voľby
PO-výstavba HZ Udiča
Osobitný
príjemca-rodinné
prídavky
Príspevok UoZ
Register adries
PO-rekonštrukcia HZ Upohlav
Prevencia kriminality-kam.systém
Úprava potoka

5800,00
408046,55
3243,18
210,76
731,94
96,60
2072,44
30000,00
260,16
13433,23
29,20
30000,00
5000,00
5000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedk
ov
-45800,00
400810,25
3243,18
210,76
731,94
96,60
2072,44
0.00
260,16
13433,23
29,20
0,00
0,00
5000,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

7236,30

30000,00

30000,00
5000,00

14

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Obec Jasenica

14828,19

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

14828,19

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

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