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1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 
Obec zostavila rozpočet v zmysle ustanovenia §10 ods.7 Zákona 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 a upravený ako vyrovnaný. 
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2018uznesením č. 

13/2018. 

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2018 a zvesený z úradnej tabule 

obce dňa 04.12.2018. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: /príloha č.1-3/ 

1. Zmena rozpočtu príjem prostriedkov na vykonanie volieb prezidenta SR prvé a druhé 

kolo vo výške 1061,24 EUR, dotácia na Register adries vo výške 19,60EUR a dotácia 

na Regob vo výške 26,40EUR, príjem z dobropisov preplatky za elektrickú energiu 

z roku 2018 vo výške 1296,53 EUR. Úprava na strane príjmov celkom vo výške 

2403,77 EUR aj na strane výdavkov vo výške 2403,77 EUR. Prostriedky preneseného 

výkonu štátu boli použité v zmysle zákona a nevyčerpané prostriedky z volieb 

prezidenta vo výške 197,62 EUR boli vrátené na MV SR. Prostriedky z dobropisov vo 

výške 1296,53 EURboli použité na nákup interiérového vybavenia, na propagáciu 

a reklamu, poplatky a všeobecné služby v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva 

schváleného dňa 31.03.2019 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/2019, 

2. Zmena rozpočtu bežných príjmov vo výške 4298,36 EUR, dotácia na voľby do EP vo 

výške 731,36 EUR, úprava rozpočtu na podielových daniach o 2167,00 EUR a dotácia 

od DPO SR pre hasičov vo výške 1400,00 EUR. V časti kapitálové príjmy sme dostali 

dotáciu od MF SR vo výške 7600,00 EUR na opravu a rekonštrukciu vodojemu a 

hydrantov schválená dňa 25.04.2019 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 

5/2019 a 6/2019. Nevyčerpané prostriedky z volieb do EP vo výške 129,60 EUR boli 

vrátené MV SR.Bežné výdavky v boli upravené v časti interiérového vybavenia 

o 1600,00 EUR, údržbu budov vo výške 567 EUR, a dotácia pre hasičov v položke 

špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení o 500 EUR, pracovné odevy o 400 EUR 
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a údržbu špeciálny prístrojov vo výške 500 EUR. Kapitálové výdavky boli upravené 

o 7600 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu vodojemu a hydrantov. 

3. Tretia zmena v rozpočte  bežných príjmoch sa týkala ostatných poplatkov vo výške 

195 Eur, zvýšenia rozpočtu za odber podzemných vôd o 274 Eur, iné príjmy-

vymožená exekúcia vo výške 213 Eur a bežný grant na zmenu územného plánu vo 

výške 6188 Eur. V bežných výdavkoch bola úprava v službách (konkurzy a súťaže-

418,92 Eur, špeciálne služby 25,40Eur, poplatky 19,80Eur, provízie 202,90 Eur, 

poštové služby 188 Eur a všeobecné služby na územný plán 6000 Eur.Zmena rozpočtu 

schválená dňa 31.08.2019 uznesením OZčíslo 15/2019. 

 

ROZPOČET Schválený rozpočet 
k 01.01.2019 

Schválený rozpočet po 
poslednej zmene 

PRÍJMY 69236,00 90408,13 
Z toho   

Bežné príjmy celkom 49236,00 62808,13 
Kapitálové príjmy celkom 0,00 7600,00 
Finančné operácie príjmové 20000,00 20000,00 
Príloha č.4 

ROZPOČET Schválený rozpočet 
k01.01.2019 

Schválený rozpočet po 
poslednej zmene 

VÝDAVKY 69236,00 90408,13 
Z toho   

Bežné výdavky celkom 49236,00 62808,13 
Kapitálové výdavky celkom 20000,00 27600,00 
Finančné operácie 
výdavkové 

0,00 0,00 

Príloha č.4 

ROZPOČET Schválený rozpočet 
k 01.01.2019 

Schválený rozpočet po 
poslednej zmene 

Príjmy celkom 69236,00 90408,13 
Výdavky celkom 69236,00 90408,13 
Rozpočet obce 0,00 0,00 
Prebytok/schodok po 
vylúčení FO 

-20000,00 -20000,00 
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2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019 

Rozpočet na rok 2019 po 
úprave-príjmy 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia rozpočtu 

90408,13 74983,91 82,94 
 

Z rozpočtovaných celkových príjmov90408,13 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.201974983,91 EUR, čo predstavuje 82,94% plnenie. 

BEŽNÉ PRÍJMY 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 62808,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  

62983,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,28%. 

Z toho: 

a) daňové príjmy 100 
Rozpočet na rok 2019 po 

zmenách 
Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

45455,00 44836,36 98,64 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111003/ 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 20151,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 20499,39 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 101,73%. 

Daň z nehnuteľností /121001, 121002/ 

Z rozpočtovaných 21217,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20443,47 EUR, čo 
je 96,35% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10085,55 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 10357,92EUR.Celková suma nedoplatkov na dani v EUR je vo výške 5149,93 EUR 
/stavby 645,88 EUR a pozemky 4504,05 EUR/ 

Daň za psa /133001/ 

Z rozpočtovaných 115,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 108,50€, čo 
predstavuje 94,35% plnenie.Neuhradená daň za psa 3,50 EUR 

Daň za ubytovanie /133006/ 

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 859,50 EUR čo 
predstavuje 171,90% plnenie. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /133013/ 

Z rozpočtovaných 3472,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2925,50€, čo 
predstavuje 84,26% plnenie.Neuhradené poplatky za KO predstavujú výšku 64 EUR. 

b) nedaňové príjmy: 200 
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Rozpočet na rok 2019 po 
zmenách 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

7926,53 8720,95 110,02 

Z toho: 

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov /212003/ 

Z rozpočtovaných200EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019vo výške 159,00 EUR, čo predstavuje 
79,50% plnenie. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /221004/ 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných395,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019vo výške 645,00EUR, čo predstavuje 
163,29% plnenie. 

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb /223001/ 

Z rozpočtovaných20,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019vo výške 37,74EUR, čo predstavuje 
188,70% plnenie. 

Príjmy z poplatkov a platieb za odber podzemnej vody /229002/ 

Z rozpočtovaných 5774,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 6080,65 EUR čo 
predstavuje 105,31% plnenie. 

Príjmy z úrokov z vkladov /242/ 

Z rozpočtu 28,00 EUR bola skutočnosť 1,20 EUR, čo predstavuje 4,29% plnenie. 

Príjmy z dobropisov /292012/ 

Z rozpočtu 1296,53EUR bola skutočnosť 1296,53 EUR, čo je 100% plnenie. Preplatok za elektrickú 
energiu. 

Ostatné príjmy-iné/292027/ 

Z rozpočtu 213,00 EUR bola skutočnosť 500,83EUR, čo predstavuje 325,13% plnenie. Príjmy 
z exekúcie. 

c) Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 9426,60EUR bolo skutočné čerpanie vo 
výške 9426,60EUR čo predstavuje 100,00% plnenie. 

Poskytovateľ dotácie a grantu Suma v EUR Účel 

Roman Zachar 6188,00 Grant na zmenu územného plánu 

VÚ ŠR - OÚ Martin  1061,24 Dotácia voľby prezidenta I: a II. 
kolo 

VÚ ŠR - OÚ Martin  731,36 Dotácia voľby do EP 
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VÚ ŠR - OÚ Martin  26,40 Dotácia REGOB 

VÚ ŠR - OÚ Martin  19,60 Dotácia Register adries 

DPO SR/DHZ/ 1400,00 Dobrovoľný hasičský zbor 

Bežné granty a transfery celkom 9426,60  

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

1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

Rozpočet na rok 2019 po 
zmenách 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

7600,00 7600,00 100,00 
Kapitálové príjmy a transfery na rok 2019 boli účelovo viazané na opravu a rekonštrukciu 
vodojemu a hydrantov. V roku 2019 však použité neboli v celej výške. Zostatok prevedený na 
účet sociálneho fondu bolk 31.12.2019 6497,07€. 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Príjem z predaja kapitálových aktív ( predaj bytov a budov) pre rok 2019nebol rozpočtovaný.  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:0,00€ 

Príjem z predaja pozemkov pre rok 2019 nebol rozpočtovaný. 

 

3) PRÍJMOVÉ FINANĆNÉ OPERÁCIE 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

20000,00 4400,00 22,00 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 20000,00 EUR bolo skutočne čerpané 4400,00 Eur na 
rekonštrukciu strechy obecného úradu. 

V roku 2019obec neprijala žiaden úver. 

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019 

Rozpočet na rok 2019po 
zmenách celkom 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

90408,13 63940,46 70,72 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov bežných a kapitálových vo výške 90408,13EUR bolo skutočne 
čerpané k 31.12.2019 v sume 63940,46EUR, čo predstavuje 70,72% plnenie. 
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BEŽNÉ VÝDAVKY 

Rozpočet na rok 2019 po 
zmenách 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

62808,13 48780,00 77,67 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov /610, 620, 630, 640/ po úpravách62808,13EUR bolo skutočne 
čerpané k 31.12.201948780,00EUR, čo predstavuje 77,67%plnenie. 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 

0111 Verejná správa 46766,53 33675,91 

0112 Finančná oblasť 3682,98 3693,31 

0160 Voľby 1792,60 1792,60 

0320 Požiarna ochrana 1900,00 1934,65 

0451 Cesty 1300,00 1197,38 

0510 Odpady 4212,00 3749,77 

0640 Verejné osvetlenie 1128,00 1160,67 

0810 Rekreačné a športové 
služby 

0,00 26,22 

0820 Kultúrne služby 1916,02 1535,09 

0830 vysielacie 
a vydavateľské služby 

50,00 14,40 

0840 Náboženské služby 60,00 0,00 

1020 Staroba 0,00 0,00 

CELKOM 62 808,13 EUR 48 780,00 € 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  

V kapitole 01.1.1 Verejná správa 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /611/ 

Z rozpočtovaných 13372,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019v sume 10550,01EUR, čo je 
78,90% čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu. 

Poistné a príspevok do poisťovní /620/ 
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Z rozpočtovaných 5132,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 4137,35EUR, čo je 80,62% 
plnenie.Patria sem finančné prostriedky na odvody do ZP a SP zamestnávateľa za pracovníkov 
obecného úradu. 

Tovary a služby /630/ 

Z rozpočtovaných 28112,53EURvo verejnej správebolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 
18878,76EUR, čo je 67,15% 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, odmeny poslancom a prostriedky na mzdy pracovníkom na dohodu o vykonaní práce 
a pracovnej činnosti, odmeny poslancov OZ ako aj zástupcu starostu. 

Bežné transfery /640/ 

Z rozpočtovaných 150€ na členské príspevky, transfery na nemocenské dávky sa skutočne čerpalo 
109,79€ čo predstavuje 73,19% čerpanie. 

V kapitole 01.1.2Finančná oblasť 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania/610/ 

Z rozpočtovaných 1428,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019v sume 889,54EUR, čo je 62,29% 
čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra obce. 

Poistné a príspevok do poisťovní /620/ 

Z rozpočtovaných 500,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 334,43EUR, čo je 66,89% 
čerpanie.Patria sem finančné prostriedky naodvody do ZP a SP zamestnávateľa za hlavného 
kontrolóra obce. 

Tovary a služby /630/, bežné transfery /640/ 

Z rozpočtovaných 1754,98EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 2469,34€, čo je 140,70% 
čerpanie.Ide o prevádzkové výdavky vo finančnej oblasti obce. Ide hlavne o odmenu audítora obce 
ale aj o platbu Spoločnej obecnej úradovne za služby v oblasti účtovníctva a prídel do SF kontrolóra 
obce. 

V kapitole 01.6.0Voľby, referendum 

Boli obci poukázané finančné prostriedky vo výške 1792,60 EUR ktoré boli použité na odvody do ZP, 
SP ako aj na ostatné výdavky spojené s výkonom volieb prezidenta a do EP (odmeny členom VK, 
odmena zapisovateľa občerstvenie, strava, tovary a služby/. 

V kapitole 03.2.0Požiarna ochrana 

Z rozpočtovaných 1900,00EUR v požiarnej ochrane bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 
1934,65EURčo je 101,82% čerpanie. Jedná sa o náklady PO na odevy, obuv ,pracovné pomôcky, 
palivo, olej, servis údržbu opravy, elektrickú energiu, všeobecný materiál a PZP. 

V kapitole 04.5.1Cesty 

Z rozpočtovaných 1300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019vo výške 1197,38EUR čo je 
92,11% čerpanie. Jedná sa o náklady na úpravu ciest a posypový materiál. 

V kapitole 05.1.0Odpady 
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Z rozpočtovaných 4212,00EUR v odpadoch bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 3749,77EUR 
čo je 89,03% čerpanie. Jedná sa o vývoz komunálneho odpadu , poplatok za uloženie odpadu 
a členský príspevok ZOHT. 

 

V kapitole 06.4.0Verejné osvetlenie 

Z rozpočtovaných 1128,00 EUR na verejné osvetlenie bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 
1160,67EUR, čo je 102,90% čerpanie. Ide o náklady na elektrickú energiu a údržbu VO. 

V kapitole 08.2.0Kultúrne služby 

Z rozpočtovaných 1916,02EUR na kultúrneslužby bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 
1535,09 EUR, čo je 80,12% čerpanie. Ide o náklady na elektrickú energiu KD, oslavy MDD, Mikuláša a 
poukážky pre dôchodcov. 

V kapitole 08.3.0-Vysielacie a vydavateľské služby 

Z rozpočtovaných 50,00€ na vysielacie a vydavateľské služby bolo skutočne čerpané 14,40€, čo 
predstavuje 28,80% čerpanie. 

V kapitole 08.4.0-Náboženské a iné spoločenské služby 

Z rozpočtovaných 60,00€ na náboženské a iné spoločenské služby bolo skutočne čerpané 0,00€, čo 
predstavuje 0,00% čerpanie. 

 

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

27600,00 15160,46 54,93 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
15160,46EUR. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výdavky verejnej správy:  (nákupsoftwaru, prevádzkových strojov a prístrojov) 
b) Ekonomická oblasť – výstavba: (nákup pozemkov a budov) 
c) Ekonomická oblasť – cestná doprava (vybudovanie miestnych komunikácií a parkovacích miest) 
d) Ochrana životného prostredia -nakladanie s odpadovými vodami 
e) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania (vypracovanie projektovej dokumentácie, 

realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia) 
f) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí (nákup pozemkov v lokalite, vypracovanie 

projektovej dokumentácie) 
 

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE : 

Rozpočet na rok 2019 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 

 Čremošné 

Bežné príjmy spolu 62983,91 

z toho: bežné príjmy obce  62983,91 

Bežné výdavky spolu 48780,00 

z toho: bežné výdavky obce  48780,00 

14203,91 Bežný rozpočet 

Kapitálové príjmy spolu 7600,00 

z toho: kapitálové príjmy obce  7600,00 

Kapitálové výdavky spolu 15160,46 

z toho: kapitálové výdavky obce  15160,46 

Kapitálový rozpočet  -7560,46 

6643,45 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

 Vylúčenie z prebytku  

6643,45 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 

Príjmy z finančných operácií 14057,53 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

14057,53 Rozdiel finančných operácií 

PRÍJMY SPOLU 74983,91 

VÝDAVKY SPOLU 63940,46 

Hospodárenie obce 11043,45 

10611,47 Vylúčenie z prebytku 

Upravené hospodárenie obce 10089,51 

Poznámka: zostatok BU k 31.12.201910102,21€ sa skladá z nezapojeného ale prevedeného 
Rezervného fondu obce vo výške 9657,53€a z prostriedkov obce vo výške 444,68€. 
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Vylúčenie z prebytku: Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu vodojemu a hydrantov vo výške 
6497,07€ a nedočerpaný grant na zmenu územného plánu vo výške 4114,40€ sa budú vylučovať 
z prebytku. Celková suma na vylúčenie z prebytku je 10611,47€. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané z rezervného fondu vo výške 9657,53EUR a kapitálových príjmov 
v sume 7600 EUR a z nedočerpanej dotácie z roku 2018 vo výške 4400EUR. Dotácia na strechu 
obecného úradu sa dočerpala a nová dotácia vo výške 7600€ na rekonštrukciu vodojemu a hydrantov 
sa čerpala len čiastočne a to vo výške 1102,93€. Nedočerpaná dotácia je vo výške 6497,07€. 

 

Prebytokbežného a kapitálového rozpočtu v sume6643,45 EURzistený 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. navrhujeme v rozpočtovom roku 2020na tvorbu  rezervného 
fondu. 

 

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 14057,53€. 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácii upravené o nevyčerpané 
dotácie vo výške 10611,47€, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu         6643,45+14057,53-10611,47=10089,51€ 

Zostatok finančných prostriedkov na BU a v pokladni k 31.12.2019 je /celkom 10102,21€/bez 
nevyčerpaných dotácií a iných vylúčených financií vyznačených červene vo výške celkom 10611,47€ 
Rozdiel medzi 10102,21-10089,51=12,70€-prostriedky na dotvorenie Rezervného fondu obce za rok 
2019 vo výške 12,70€. 

• tvorbu rezervného fondu -10089,51+12,70=10102,21EUR. 

Rekapitulácia 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019 je: 

• Pokladnica:          0,00 Eur 
• Bežný účet  10102,21 Eur 
• Sociálny fond:     37,89 Eur 

• 4114,40 Eur /grant územný plán obce/ 
• 6497,07 Eur /dotácia oprava vodojemu a hydrantov/ 

• Depozitný účet:   1584,32 Eur 
• Rezervný fond:  23948,16 Eur 

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV (REZERVNÉHO 
FONDU A SOCIÁLNEHO FONDU). 

REZERVNÝ FOND 
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Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z. n. p.Rezervný fond 
sa vedie na samostatnom bankovom účte. Tvorba RF obce bola vytvorená prevodom z bežného účtu 
obce o prebytok hospodárenia. K 31.12.2018 na účte RF bolo 27410,47€+6195,22€=33605,69€. Obec 
pre rok 2020 navýši RF o 444,68€, čo je celkový prebytok hospodárenia za rok 2019- ID do 
30.06.2020. V roku 2019 bolo pripísaných 6195,22 EUR k 27410,47 EUR na účte RF máme 33605,69 
EUR-čerpanie v roku 2019bolo 9657,53€=23948,16 EUR-konečný zostatok na účte RF. Prebytok 
rozpočtu za rok 2018 bol vo výške 6195,22 EUR. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

REZERVNÝ FOND Suma v EUR 

Začiatočný stav k 1.1.2019 27410,47 

Prírastky- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový 
rok 

6195,22 

                - 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 .................... 

 

9657,53 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky  

Konečný zostatok k 31.12.2019 23948,16 

 

SOCIÁLNY FOND 

Obec vytvára sociálny fondna samostatnom účte 

Sociálny fond Suma v EUR  

ZS k 1.1.2019 121,18 

Tvorba SF 110,45 

Čerpanie SF 193,74 

KZ k 31.12.2019 37,89 
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6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12. 2019 

A K T Í V A  

 

Názov 

KZ k 31.12.2018 v 

EUR 

KZ k 31.12.2019 v 

EUR 

MAJETOK SPOLU 170699,64 188428,24 

Neobežný majetok spolu 129514,49 136837,50 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 110894,90 118217,91 

Dlhodobý finančný majetok 18619,59 18619,59 

Obežný majetok spolu 40906,01 51074,43 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky  4286,52 

Krátkodobé pohľadávky  1452,78 503,86 

Finančné účty  39453,23 46284,05 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  279,14 516,31 
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P A S Í V A  

 
Názov 

KZ k 31.12.2018 v 
EUR 

KZ k 31.12.2019 v 
EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 170699,64 188428,24 

Vlastné imanie  163792,60 169966,65 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Nevysporiadanývýsledokhospodárenia 

z minulých rokov 

164875,85 163773,17 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1083,25 6193,48 

Záväzky 2507,04 12967,86 

z toho :   

Rezervy  450,00 450,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  6497,07 

Dlhodobé záväzky 113,58 37,89 

Krátkodobé záväzky 1943,46 5982,90 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 4400,00 5493,73 

Výnosy budúcich období 4400,00 5493,73 

 

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019 

Obec k 31.12.2019eviduje tieto záväzky: 

voči bankám  0,00 EUR 
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)  0,00 EUR 
voči dodávateľom  264,80 EUR 
ostatné záväzky       19,38 EUR 
voči štátnemu rozpočtu  0,00 EUR 
voči zamestnancom  829,85 EUR 
voči SP a ZP  559,84EUR 
ostatné priame dane  194,63 EUR 
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Transfery so subjektami mimo VS  4114,40 EUR 
S p o l u           5982,90 EUR 

Záväzky k 31.12.2019 budú splatné v januári 2019 kedy boli aj uhradené okrem transferov so 
subjektami mimo verejnej správy (územný plán obce). 

Dodávatelia: 

• FA 172  ZOHT na ochranu ŽP    21,56 EUR 
• FA 173  Technické služby Turčianske Teplice  101,94 EUR 
• FA 174  Technické služby Turčianske Teplice  60,90 EUR 
• FA 175  AQUASPIŠ-vodné hospodárstvo    72,00 EUR 
• FA 176  TOPSET Solutions, s.r.o.       8,40 EUR 

Zamestnanci: 

• Mzdy 12/2019      829,85 EUR 

SP a ZP 

• SP PP        402,34 EUR 
• ZP VšZP       14,70 EUR 
• ZP Dôvera       142,80 EUR 

Priame dane 

• Daň z príjmu 12/2019      194,63 EUR 

Ostatné záväzky 

• ZOHT na OŽP-ENF 12/2019 uloženie KO   19,38 EUR 

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

Obec nie je zriaďovateľompríspevkových organizácií. 

 

Celkové náklady              EUR 

Celkové výnosy              EUR 

Hospodársky výsledok - strata            EUR 

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA 
Č.583/2004 Z.Z. 

Obec v roku 2019neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých 
finančných 

Suma skutočne 
použitých 

Rozdiel 
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Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

prostriedkov 

 

 

- 2 - 

finančných 
prostriedkov 

 

- 3 - 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

    

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
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. 

Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Nepoužité 
finančné prostriedky vo výške 4400,00 EUR z roku 2018 určené na opravu strechy obecného 
úradu boli čerpané začiatkom roku 2019. Nepoužitá dotácia na rekonštrukciu vodojemu 
a opravu hydrantov bola použitá len z časti a prenesená do roku 2020 vo výške 6497,07 EUR. 
Nevyčerpané prostriedky na voľby prezidenta a EP boli vrátené poskytovateľovi transferu 
ako aj nespotrebované prostriedky určené pre dobrovoľný hasičský zbor 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu, 
transferu 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

Suma 
poskytnutýchfinančných 

prostriedkov 

Suma 
skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 
) 

 

1 2 3 4 5 

VÚ ŠR OÚ 
Martin 

REGOB 26,40 26,40 0,00 

VÚ ŠR OÚ 
Martin 

Voľby prezidenta SR I. a II. 
kolo 

1061,24 863,62 197,62 
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VÚ ŠR OÚ 
Martin 

Voľby do EP 731,36 601,76 129,60 

VÚ ŠR OÚ 
Martin 

Register adries 19,60 19,60 0,00 

DPO SR DHZ 1400,00 1331,30 68,70 

VÚ ŠR OÚ 
Martin 

Dotácia na rekonštrukciu 
a opravu strechy OcÚ 

0,00 4400,00 0,00 

VÚ ŠR OÚ 
Martin 

Dotácia na opravu 
a rekonštrukciu vodojemu 

a hydrantov 

7600,00 1102,93 6497,07 

S p o l u  x 10 841,60 8 349,61 6 897,99 

 

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 

Obec neúčtuje v programovom rozpočte. 

13. NÁVRH UZNESENIA: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 10102,21 EUR. 

 

Vypracovala: Bc. Renáta Šikurová   ................................................................. 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 16.06.2020 

 

Predkladá: Mgr. Zuzana Chorváthová  ........................................................... 

starostka Obce Čremošné 
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