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1. Rozpočet obce na rok 2019  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  v roku 2019 bol   rozpočet   obce, ktorý   
obec zostavila podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“). Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  
Rozpočet obce bol zmenený jedným rozpočtovým opatrením: 
-  rozpočtové opatrenie schválené dňa 11.12.2019 Uznesením č. 130/2019. 
 

Rozpočet obce k 31. 12. 2019 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Čerpanie 
rozpočtu  

k 31. 12. 2019 

Príjmy celkom 1 326 149 1 477 522,08 1 437 629,37 
z toho :    
Bežné príjmy 678 149,00 739 832,39 804 680,48 
Kapitálové príjmy 648 000,00 737 689,69 632 948,89 
Finančné príjmy              0,00 0,00 0,00 
Výdavky celkom 1 326 149 1 477 522,08 1 478 591,48 
z toho :    
Bežné výdavky 490 849,00 634 259,58 617 265,44 
Kapitálové výdavky 827 500,00 835 462,50 852 569,65 
Finančné výdavky     7 800     7 800,00 8 756,39 
Rozpočtové hospodárenie 
obce 

0,00 0,00 -40 962,11 

 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

 Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenie 
Príjmy celkom 1 477 522,08 1 437 629,37   97,30 
Bežné príjmy 739 832,39 804 680,48 108,76 

Kapitálové príjmy 737 689,69 632 948,89 85,80 
 
2.1. Bežné príjmy 
 

 Upravený rozpočet Skutočnosť 
 

% plnenia 

Daňové príjmy 663 149 712 695,56 107,47 
Nedaňové príjmy  64 700   75 257,26 116,32 

Dotácie 300     520,41 173,47 
 
2.1.1. Daňové príjmy  

 
Daňové príjmy tvorili v roku 2019 až 88,57 % bežných príjmov a tým, že obec na základe v zákone 
stanovených kritérií dostávala v priebehu roka pravidelne mesačne od štátu časť výnosu dane z 
príjmov fyzických osôb na zabezpečenie financovania  činnosti obecného úradu a materskej školy, 
ako aj tým, že obec mohla podľa podmienok stanovených vo Všeobecne záväzných nariadeniach 
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obce vyberať daň z nehnuteľností, miestne dane a poplatok za komunálny a drobný stavebný 
odpad a poplatok za rozvoj, bola táto časť najstabilnejšou položkou bežných príjmov.  
 
Dosiahnuté daňové príjmy boli v porovnaní s rozpočtom vyššie o 49 546,56 €,  keď v porovnaní 
s rozpočtom bol vyšší výber  poplatku za rozvoj (13 221,86 €). 
 

 Upravený rozpočet Skutočnosť  % plnenia 
Podielové dane 429 149 436 070,32 101,61 

Daň z nehnuteľností  76 000 102 668,43 135,09 
Dane za tovary a služby  67 000 69 734,95 104,08 

Poplatok za rozvoj  91 000 104 221,86 114,53 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielové dane) 
Na základe v zákone stanovených kritérií mala obec v roku 2019 dostať zo ŠR podielové dane v 
sumy 429 149 €. V dôsledku vyššieho výberu dane z príjmov FO, ako aj doúčtovania podielových 
daní, boli obci k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 436 070,32  €, čo bolo 
oproti rozpočtu viac o 6 921,32 €.  
 
Daň z nehnuteľností 
V upravenom rozpočte obec počítala s výberom dane z nehnuteľností vo výške 76 000,00 €. Podľa 
evidencie vlastníctva jednotlivých druhov nehnuteľností obec vyrubila daň z nehnuteľností v sume 
90 095,02 €. Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 102 668,43 € , čo predstavuje plnenie na 
113,95 %.  
 
Daň za špecifické služby 
a) Daň za psa 
Podľa evidencie psov obec vyrubila daň za psa vo výške 2 871,11 €. V skutočnosti majitelia psov 
uhradili daň za psa v sume 2 763,89 €, čo je splnenie rozpočtu na 96,27 %. K 31.12.2019 
obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 294,74 €. 
b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Podľa evidencie poplatníkov obec vyrubila poplatok za odpad vo výške 73 913,23 €. Skutočný 
výber poplatku za odpad bol v sume 66 866,06 €, čo bolo v porovnaní s rozpočtovaným objemom 
(64 500 €) plnenie na 96,46 %. 
 
Miestny poplatok za rozvoj 
Na základe vydaných stavebných povolení obec v priebehu roka vyrubila poplatok za rozvoj vo 
výške 194 740,00 €. V skutočnosti bol príjem z tohto poplatku 104 221,86 €, čo bolo v porovnaní 
s vyrubenou sumou menej o 90 518,14 €. O túto sumu následne vzrástli aj pohľadávky, ktoré 
k 31.12.2019 boli vo výške 249 269,01 €. Získaný príjem z poplatku za rozvoj sa v súlade so 
zákonom  použil na krytie financovania realizovaných kapitálových výdavkov v sume 102 339,30 
€, čo boli výdavky na výstavbu MŠ.  
 
2.1.2. Nedaňové príjmy  
 
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenajatého majetku obce, ako aj príjmy z  poplatkov, ktoré obec 
vyberá buď na základe zákona (správne poplatky), alebo na základe všeobecné záväzného 
nariadenia ( poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ) a iné 
nedaňové príjmy.  
V roku 2019 sa dosiahli nedaňové príjmy v sume 75 257,26 €, čo bolo v porovnaní 
s  rozpočtovanou sumou  viac o 10 557,26 €.  
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V jednotlivých položkách nedaňových príjmov sa dosiahlo takéto plnenie rozpočtovaných 
príjmov:  
 

  Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% plnenia 

Príjmy z vlastníctva 33 100 33 318,86 100,66 
  Správne poplatky 23 200 24 145,81 104,07 
  Platby  5 000 10 614,50 212,29 
  Ostatné príjmy 3 400 3 316,39 97,54 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 33 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 33 318 €, čo je 100,66 % 
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 16 463,65 € a príjem 
z prenájmu KD v sume 1 014,35 € a príjem z prenajatých obecných bytov v sume 15 840,00 €. 
 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Príjem v tejto položke závisí od počtu úkonov jednak na stavebnom úrade v rámci stavebného 
konania, ako aj na obecnom úrade pri overovaní podpisov, dokumentov, vydávaní rybárskych 
lístkov, kopírovaní, čo sú úkony, ktoré sú spoplatnené správnymi poplatkami. V rozpočte sa v tejto 
položke predpokladal príjem 23 200 €. Skutočný príjem bol 24 145,81 €, čo je plnenie na 104,07  
%.  
 
Platby za školské zariadenia 
Obec na základe schváleného VZN vyberá poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ. Príjem z tohto 
poplatku závisí od počtu detí v MŠ. Na základe počtu detí obec získala príjmy v sume 10 614,50 
€, čo bolo v porovnaní s rozpočtom viac o 5 614,50 €. 
 
Ostatné príjmy:  
V tejto položke  sa v rozpočte počítalo s príjmami vo výške 3 400,00 €. Skutočný príjem bol vo 
výške 3 316,39 €.  Z toho predstavovali príjmy z dobropisov výšku 2 522,84 €. 
 
2.1.3. Bežné granty a transfery 
 
Príjem z bežných grantov a transferov bol vo výške 8 461,68 €. 

Granty :  

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 
MV SR 520,41 Register adries 
MV SR 240,40 Hlásenie obyvateľov 
MŹP SR 147,42 Životné prostredie 
MDV SR 68,13 Úsek dopravy 
MDV SR 2 059,56 Úsek stavebného poriadku 
MV SR 0,00 Úsek CO 
MŠ SR 3 741,00 Predškolská výchova 
MV SR 1 684,76 voľby 
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Transféry: 

 
 
 
 

 
Granty a transféry prehľad: 
 
  schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % plnenie 
a) granty 5 000,00 € 11 983,38 € 8  461, 68 € 70,61 
b) transféry 490 849,00 € 634 259,58 € 617 265,44 € 97,32 
 Spolu 495 849,00 € 646 242,96 € 625 727,12 € 83,97  

 
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2.2. Kapitálové príjmy:  
  

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
737 689,69 632 948,89 85,80 

 
Do rozpočtovaných kapitálových príjmov je zahrnutý kapitálový grant, ktorý obec získala na 
financovanie výstavby prístavby budovy MŠ a refundácia nákladov na chodník Hlavná ul.. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

 Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% čerpania 

Bežné výdavky 634 259,58 617 265,44 97,32 
Kapitálové výdavky 835 462,50 852 569,65 102,04 

Výdavkové finančné operácie 7 800,00 8 756,39 112,26 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 477 522,08 € skutočne čerpané  výdavky k 31.12. 2019 
boli v sume 1 478 591,48 €, čo predstavuje 100,07 %  čerpanie.  
 
3.1. Bežné výdavky  
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 634 259,58 € bolo v skutočnosti čerpané výdavky v sume 
617 265,44 €, čo predstavuje 97,32 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých položiek bežných výdavkov v roku 2019 bolo nasledovné: 
 

  Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% čerpania 

 Mzdy, platy 270 000,00 261 132,47 96,78 
 Poistné 90 810,00 89 796,97 98,88 
 Tovary a služby 267 749,58 261 459,92 97,65 
 Bežné transfery 3 700,00 3 065,35 82,84 
 Splácanie úrokov 2 000 1 810,73 90,53 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť 
k 31. 12. 2019 

% 
plnenie 

rozdiel 

490 849,00 € 634 259,58 € 617 265,44 € 97,32 16 994,14 € 
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3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
V upravenom rozpočte na rok 2019 sa počítalo s čerpaním výdavkov na mzdové prostriedky vo 
výške 270 000 €, V skutočnosti sa mzdové prostriedky čerpali vo výške 261 132,47 €. 
Čerpanie mzdových prostriedkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie bolo nasledovné: 
 
       rozpočet      skutočnosť      %  plnenia 
Obecný úrad 163 000,00 162 229,26 99,52 
Materská škola 107 000,00 98 903,21 92,43 

 
3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní 
 
V porovnaní s rozpočtovanými výdavkami na poistné v sume 90 810,00 € bolo skutočne odvedené 
poistné do poisťovní  vo výške 89 796,97 €, čo je 99  % čerpanie. 
 
3.1.3. Výdavky za tovary a služby 
 
V upravenom rozpočte na rok 2019 boli výdavky za nakúpené tovary a poskytnuté služby 
navrhnuté vo výške 267 749,58 €. V skutočnosti sa v tejto položke čerpali výdavky v sume 
261 459,92 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. 
Na tomto čerpaní sa  jednotlivé položky podieľali nasledovne: 
 
         Upravený      

          rozpočet 
      Skutočnosť        % plnenia 

Cestovné 1 300,00 835,98 64,30 
Energie, poštovné 60 900,00 61 025,78 100,20 
Materiál 41 400,00 30 544,96 73,78 
Dopravné  7 649,00 6 837,70 89,39 
Údržba 10 900,58 10 616,73 97,39 
Nájomné 4 100,00 3 899,12 95,10 
Služby 141 500,00 147 699,65 104,38 
 
3.1.3.2. Energie, poštovné 
Vo schválenom rozpočte sa počítalo s výdavkami na energie a poštovné vo výške 60 900,00 €. 
Skutočné čerpanie výdavkov v tejto položke rozpočtu vo výške 61 025,78 € bolo na úrovni 
schváleného rozpočtu, keď výdavky na energie (elektrina, plyn) boli 51 350,68 € a výdavky na 
poštové služby a telefón boli 7 818,21 €    
 
3.1.3.3 Materiál 
V rozpočte sa v  tejto položke počítalo s výdavkami vo výške 41 400 €. Skutočné čerpanie bolo 
oproti rozpočtu nižšie o 10 855,04 €,  
 
3.1.3.4 Dopravné 
V tejto položke sú zahrnuté výdavky na dopravu detí z MŠ v sume 440,00 € a výdavky na leasing 
osobného automobilu Škoda Fabia 5 105,54 €, PHM a servis obecnej dodávky vo výške 1 292,16 
€ 
 
3.1.3.5. Rutinná a štandardná údržba 
V skutočnosti sa výdavky na opravy čerpali vo výške 10 616,73 €, čo bolo z rozpočtu 97 %.  
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3.1.3.6 Nájomné 
V tejto položke sú zahrnuté výdavky za operatívny leasing a prenájom softvéru. 
 
3.1.3.7. Služby   
V tejto položke sa výdavky čerpali vo výške 72 177,12 €, čo bolo v porovnaní s  upraveným 
rozpočtom menej o 65 422,88 €. 
Čerpanie výdavkov v jednotlivých podpoložkách bolo nasledovné: 
- školenia, kurzy. semináre výdavky sa čerpali na školenia zamestnancov obce v sume 932,00 €, 
čo bolo oproti rozpočtovanej sume menej o 68,00 €,  
- všeobecné služby výdavky vo výške 16 850,42 €  
- špeciálne služby tieto výdavky vo výške 14 244,80 €,   
- štúdie, posudky výdavky vo výške 3 626,40 €, 
- poplatky výdavky vo výške 1 024,18 € za vedenie účtu v banke, 
- stravovanie výdavky v sume 10 409,52 €  ktoré obec ako zamestnávateľ vynaložila na 
zabezpečenie stravy pre svojich zamestnancov, 
- poistné výdavky 2 790,73 € na poistenie majetku obce, ako aj detí v MŠ, 
- prídel do sociálneho fondu v zmysle pravidiel pre tvorbu sociálneho fondu a podľa objemu 
vyplatených mzdových prostriedkov sa do sociálneho fondu pridelilo 3 678,51 €, 
- provízie výdavky 173,53 € za nákup stravovacích poukážok, 
- odmeny poslancom OZ  na základe počtu uskutočnených zasadnutí OZ a podľa účasti 
jednotlivých poslancov sa im vyplatili odmeny 5 511,89 €, 
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru výdavky v sume 20,79 €, 
- ostatné služby vo výške 12 914,35 €. 
 
3.1.4 Bežné transfery 
 
V upravenom rozpočte sa v tejto položky počítalo s výdavkami v sume 3 700,00 €. V skutočnosti 
sa výdavky na bežné transfery čerpali vo výške 3 065,35 €, z toho  na príspevok na stravné pre 
deti školských zariadení 2 786,53 €, na členské príspevky súvisia s členstvom obce v ZMOS a 
v iných spoločenských organizáciách 278,82 €  
 
3.1.5. Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými      
          finančnými výpomocami 
 
Vo schválenom rozpočte sa na základe umorovacieho plánu počítalo so splátkami úrokov z úveru 
vo výške 2 000,00 €. V skutočnosti sa výdavky na úroky z úverov čerpali vo výške 1  810,73 €.  
 
3.2. Kapitálové výdavky  
 
V upravenom rozpočte boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 835 462,5 €, a to výdavky 
na výstavbu prístavby MŠ 543 259,20 €. Skutočne sa kapitálové výdavky čerpali v sume 
852 569,65 €, z toho 81 074,65 € realizácia nových stavieb, 48 760,00 € je prípravná projektová 
dokumentácia, 4 750,17 €  modernizácia strojov a prístrojov, 22 375,68 € boli použité na 
interiérové vybavenie MŠ. 
 
 3.3. Výdavkové finančné operácie  
 
Podľa upraveného rozpočtu boli do výdavkových finančných operácií zahrnuté len splátky istiny 
úveru vo výške 7 800,00 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo v sume 8 756,39 €, čo 
predstavuje 112,26 % čerpanie. 
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 
4.1. Podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
 
Výsledok hospodárenia obce za rok 2019 vypočítaný v zmysle § 16 ods. 6 zákona  je podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona schodok rozpočtu vo výške 40 962,11 €, keď  
 
a) v bežnom rozpočte sa dosiahol prebytok rozpočtu                                            187 415,04 €,  
    z prebytku bežného rozpočtu sa ešte kryli splátky istiny úveru vo výške          -  8 756,39 €, 
    upravený prebytok bežného rozpočtu                                                                178 658,65 €   
b) v kapitálovom rozpočte schodok rozpočtu                                                        -219 620,76 € 
     Upravený prebytok+/schodok -                                                                         - 40 962,11 €     
              

 
 
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 
5.1. Rezervný fond 
 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona. O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v Eur
Bežné príjmy 804 680,48
Bežné výdavky 617 265,44
Bežný rozpočet 187 415,04

Kapitálové príjmy 632 948,89
Kapitálové výdavky 852 569,65
Kapitálový rozpočet -219 620,76

Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu -32 205,72
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -32 205,72

Príjmové finančné operácie 0,00
Výdavkové finančné operácie 8 756,39
Finančné operácie -8 756,39

Vysporiadanie zostatku finančých operácií -8 756,39
Na krytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu -32 205,72
Zostatok finančných operácií po vykrytí schodku bežného a 
kapitálového rozpočtu -40 962,11

Príjmy spolu 1 437 629,37
Výdavky spolu 1 478 591,48
Hospodárenie obce -40 962,11
Vylúčenie z prebytku 0,00
Vysporiadanie zostatku finančných operácií -8 756,39
Upravené hospodárenie obce -40 962,11
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Obec v roku 2019 pridelila do rezervného fondu  na základe schváleného záverečného účtu obce 
za rok 2018 sumu uvedenú v tabuľke.  
        

Rezervný fond  Suma v € 
Počiatočný stav  k 1.1.2019  211 849,07 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

 
95 014,00 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 
0,00   

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu                                                              0,00                         
               - ostatné úbytky  0,00 
Konečný zostatok k 31.12.2019 306 863,07 

 
5.2. Sociálny fond 
 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa: 
 

Sociálny fond Suma v € 
ZS k 1.1.2019 3 398,59 
Prírastky - povinný prídel -    1,50 %                    3 079,97 
               - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky   - závodné stravovanie                     3 684,76 
               - regeneráciu PS, dopravu               2 100,00 
               - dopravné                           0,00 
               - ostatné úbytky    0,00 
KZ k 31.12.2019 693,80 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
 
K 31.12.2019 mali aktíva obce ( majetok obce ) v upravených cenách hodnotu 3 569 003,86 €, čo 
bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2018 viac o 779 214,96 €. Majetok obce bol znížený 
o oprávky (odpisy) v sume 130 116,30 €.  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v € KZ  k  31.12.2019 v € 
Majetok spolu 2 789 788,90 3 569 003,86 
Neobežný majetok spolu 2 225 239,97 2 948 973,03 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 25 553,33 25 553,33 
Dlhodobý hmotný majetok 2 130 908,84 2 854 641,90 
Dlhodobý finančný majetok 68 777,80 68 777,80 
Obežný majetok spolu 564 025,50 615 162,76 
z toho :   
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Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  234 236,55 316 521,43 
Finančné účty  329 788,95 295 586,07 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  523,43 4 868,07 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v € KZ  k  31.12.2019 v € 
Vlastné imanie a záväzky spolu 2 789 788,90 3 569 003,86 
Vlastné imanie  1 716 617,43 1 942 653,73 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 716 617,43 1 942 653,73 
Záväzky 204 715,44 189 917,59 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 147 123,47 135 662,29 
Krátkodobé záväzky 57 591,97 52 619,40 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 868 456,03 1 436 432,54 

 
2. Pasíva ( vlastné imanie a záväzky ) 
 
Hodnota vlastného imania a záväzkov (pasíva) k 31.12.2019 bola 3 569 003,86 €, čo bolo 
v porovnaní so stavom k 1.1.2019 viac o 779 214,96 €. Z toho vlastné imanie (vlastný zdroj krytia 
majetku) v hodnote 1 942 653,73 € bolo oproti stavu na začiatku roka vyššie o 226 036,30 €, a to 
z dôvodu dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2019.  
Záväzky (cudzie zdroje krytia majetku) v sume 189 917,59 € boli oproti stavu na začiatku roka 
nižšie o 14 797,85 €. 
 
 
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 € 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:  189 917,59 189 917,59  
- dodávateľom 1 742,30   1 742,30  
- zamestnancom 17 149,23 17 149,23  
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- poisťovniam  11 849,53   
- daňovému úradu 6 289,00 6 289,00  
- štátnemu rozpočtu 1 635,90 1 635,90  
- bankám 0,00 0,00  
- štátnym fondom 3 253,18 3 253,18  
- ostatné záväzky 147 998,45 147 998,45  

Záväzky spolu k 31.12.2019 189 917,59 189 917,59  
 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  

za rok 2019 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2019 

Zostatok 
úveru 
(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnos

ti 
 

ŠFRB Bytový fond 245 635,00    8 068,47     1 685,73 134 588,18 r. 2035 
 
Obec uzatvorila v roku 2004 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 7 400 tis. Sk. 
(245 635,00 €). Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035.  
Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky 
z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov 
vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 
byty. 
 
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  
 
Obec v roku 2019 neposkytla dotácie právnickým osobám a ani fyzickým osobám.  

 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
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 Z. z. má obec finančne usporiadať svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  
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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 zriadením a založeným právnickým osobám: 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s právnickými osobami.  
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnym rozpočtom.  
 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inými obcami.  
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC.  
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu 

 
Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, 
v zmysle § 4 ods. 5 zákona . 
 
PLNENIE  ROZPOČTU PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE 
 
01.1.1. 6  Výdavky verejnej správy – obecný úrad 
 
  Ukazovateľ            Rozpočet         Skutočnosť        % plnenia 
610  - Mzdy 163 000,00 162 229,26 99,53 
620 -  Poistné 58 370,00 58 037,77 99,43 
631 -  Cestovné 950,00 755,48 79,52 
632 – Energie, pošta 52 780,00 31 062,20 58,85 
633 -  Materiál 33 550,00 19 161,16 57,11 
634 -  Doprava 6 649,00 6 397,70 96,22 
635 -  Opravy 10 500,00 10 616,73 101,11 
636 -  Nájomné 3 300,00 3 591,82 108,84 
637 -  Služby 130 000,00 65 494,52 50,38 
642 -  Transfery 2 000,00 278,82 13,94 
651 – Splátky úroku 2 000,00 1 810,73 91,00 
spolu 463 099,00 359 436,19 77,62 

 
09.1.1. Predškolská výchova – Materská škola 
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Ukazovateľ Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
610 - Mzdy 107 000,00 98 903,21 92,43 
620 - Poistné 32 440,00 31 759,19 97,90 
631 - Cestovné 350,00 80,50 23,00 
632 – Energie, pošta 7 940,00 7 541,15 94,97 
633 - Materiál 7 850,00 11 383,80 145,01 
634 - Dopravné 1 000,00 440,00 44,00 
635 - Opravy 400,58 0,00 0,00 
636 - Nájomné 800,00 307,30 38,00 
637 - Služby 7 600,00 6 682,60 87,92 
642 - Transfery 1 700,00 699,20 41,12 

spolu 167 080,58 157 796,95 94,44 
 

 
 


