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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 4. zasadnutí dňa 28. marca 2019
uznesenímč. 4/5-B1.
Rozpočet nebol/bol zmenený rozpočtovým opatrením.

Rozpočet obce k 31.12.2019

2 393.886,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 393.886,00

1 446.276,00
253.300,00
676.710,00
17.600,00
2 393.886,00

1 446.276,00
253.300,00
676.710,00
17.600,00
2 393.886,00

754.672,00
991.900,00
44.250,00
603.064,00
2 393.886,00

754.672,00
991.900,00
44.250,00
603.064,00
2 393.886,00

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 subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
2 393.886,00

Skutočnosť k 31.12.2019
2 653.362,58

% plnenia
110,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 393.886,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2,653.362,58 EUR, čo predstavuje 110,84 % plnenie. (Plnenie príjmov za rok 2019 je uvedené
vrátane rozpočtovej organizácie, ktorou je ZŠ Kriváň a tiež vrátane mimorozpočtových príjmov.)

2.1 Bežné príjmy (obec)
Rozpočet na rok 2019
1 446.276,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 560.529,11

% plnenia
107,90

Z rozpočtovaných t.j. plánovaných bežných príjmov 1 446.276,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 1 560.529,11 EUR, čo predstavuje 107,90 % plnenie. Toto čerpanie
predstavuje len hospodárenie obce bez príjmov základnej školy.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
795.337,00

Skutočnosť k 31.12.2019
814.868,60

% plnenia
102,46

• Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 718.647,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 731.075,85 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,73 %.
• Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 38.293,91 EUR, čo
je 99,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.592,70 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 23.613,01 EUR a dane z bytov boli v sume 88,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 37.553,19 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 740,72 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.320,77 EUR.
• Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.467,00 EUR, čo je
91,69 % plnenie.
• Daň za užívanie verejného priestranstva.
Z rozpočtovaných 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 555,00 EUR, čo je
100,91 % plnenie.
• Daň za ubytovanie.
Obec Kriváň neplánovala v roku 2019 žiadny príjem z tejto dane. Na území obce však
ubytovanie začal poskytovať v mesiaci júl 2019 Motel DUVOKS. Daň za ubytovanie za toto
obdobie bola obci odvedená vo výške 14,85 EUR.
• Daň za nevýherné hracie prístroje.
Na území obce Kriváň sa nenachádzajú nevýherné hracie prístroje podliehajúce v roku 2019 dani
za nevýherné hracie prístroje.
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• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .
Z rozpočtovaných 36.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 43.421,99 EUR, čo
je 120,62 % plnenie. Dôvodom tohto plnenia je aj zvýšenie počtu zamestnancov
v priemyselnom parku a tiež úhrada nedoplatkov z predchádzajúceho roka.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
650.939,00

Skutočnosť k 31.12.2018
704.838,14

% plnenia
108,28

• Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (účt. položka 210)
Z rozpočtovaných 78.690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 90.222,79 EUR, čo
je 114,65% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu:
Domu služieb v sume 5.536,21 EUR
Spoločenského domu 1.641,69 EUR
Prenájom pozemkov 362,94 EUR
Drobnej prevádzkárne 1.154,58 EUR
Byty v 26 b.j 41.465,75 EUR
Byty v 16 b.j. A1 = 23.533,50 EUR
Byty v 16 bj A2 = 15.604,80 EUR
Príjmy z prenájmu strojov (UNC a Peugeot) vo výške 591,40,00 EUR a z prenajatých stĺpov VO
331,92 EUR.
• Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (účt. položka 220)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 54.650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60.378,23 EUR, čo
je 110,48 % plnenie.
Tieto príjmy predstavujú hlavne príjmy za správne poplatky, ktoré boli v sume 7.685,00 EUR,
poplatky a platby za poskytovanie služieb (relácie v MR 499,90 EUR, cintorínske poplatky
1387,29 EUR, za MŠ od rodičov 8.139,30 EUR, príjem z reklamy na kultúrnych podujatiach
2.070 EUR a poplatok za kanalizáciu 40.586,70 EUR).
c) úroky z vkladov (účt. položka 240)
Rozpočet na rok 2019
400,00

Skutočnosť k 31.12.2019
279,50

% plnenia
69,18

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol dosiahnutý príjem na úrokoch vo výške 279,50 EUR.
d) iné nedaňové príjmy: (účt. položka 290)
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
100,00
82,37
82,37
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 82,37
EUR, čo predstavuje 82,37 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patrí plnenie rozpočtovaných príjmov z výťažkov lotérií 82,37
EUR) a vratky zo zdravotnej poisťovne ako výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia
vo výške 401,19 EUR.
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Prijaté granty a transfery

(účt. položka 310)

Z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške 517.099,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
575.435,93 EUR, čo predstavuje 111,28 % plnenie.
Obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €):
Poskytovateľ
Rozpočet
Ministerstvo vnútra SR

Skutočnosť

602,00

KŠU B.Bystrica;

480.054,00

Účel

564,30 Register obyvateľov
507.476,00 Školstvo-prenes.komp.;

Ministerstvo vnútra SR

3.242,00

3.716,39 Matričná činnosť

KSÚ B.Bystrica

1.898,00

2.233,26 Stav.úrad-prenes.výkon št.správy

KÚ CDaPK B.Bystrica

74,00

KÚ ŽP B.Bystrica

160,00

Koordinačné združenie obcí
Úrad práce SV a R
KŠU B. Bystrica

159,84 Ochrana ŽP-prenes.výkon št.správy

0

500,00 Privítajme leto

26.688,00

29.918,20 Hmotná núdza

4.381,00

Obvodný úrad Zvolen

73,87 MK - prenes.výkon št.správy

0,00

3.842,00 Výchova a vzdelávanie v MŠ
3.291,39 Financovanie volieb

Ministerstvo vnútra

0

1.400,00 Dobrovoľný hasičský zbor

Transfer z VUC

0

1.200,00 Spievaj si, vtáčatko

Dotácia z Programu obnovy dedinybežné výdavky

0

5.000,00 Edukačný areál v ZŠ Kriváň

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

2.2 Kapitálové príjmy (obec):
Rozpočet na rok 2019
253.300,00

Skutočnosť k 31.12.2019
344.132,00

% plnenia
135,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 253.300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 344.132,00 EUR, čo predstavuje 135,85 % plnenie.
• Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec Kriváň v roku 2019 síce nedisponovala žiadnym stavebným pozemkom na predaj, ale pri
vysporiadavaní pozemkov občanov sa zistilo užívanie pozemkov vo vlastníctve obce, z čoho
vyplynul príjem pri vyrovnaní za tieto pozemky vo výške 411,00 EUR.
• Granty a transfery
Z rozpočtovaných 252.300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 343.721 EUR, čo
predstavuje 136,24 % plnenie.
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Obec prijala tieto kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
BBSK
Envirofond
Ministerstvo výstavby SR

Suma v EUR
8.300,00
4.000,00
79.401,00
252.020,00

Účel
Detské ihrisko pri MŠ
Úschovňa bicyklov
Tech. infraštr. pre triedený zber
Výstavba bytov 16 bj A2

2.3 Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
676.710,00

Skutočnosť k 31.12.2019
676.050,55

% plnenia
99,90

Z rozpočtovaných finančných príjmov 676.710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 676.050,55 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/5 zo dňa 28.3.2019 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 87.000,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo v sume 87.000,00 EUR.
V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.010,55 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z. z.. Konkrétne ide o nasledovné prostriedky:
- nevyčerpané prostriedky v ZŠ – prenesené kompetencie - dopravné vo výške 1010,55 EUR
Okrem príjmov z rezervného fondu tvorí príjmové finančné operácie aj príjem z prijatých
bankových úverov. Obec Kriváň v roku 2019 prijala dlhodobý úver na nákup 16 bytových
jednotiek (16 b.j.) Bytového domu „A2“. Ide o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého
výška je 588.040,00 EUR, doba splatnosti 30 rokov, úrok 1,00 %..
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu príjmov je prílohou Záverečného účtu.
(viď PRÍLOHA č. 1)

2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou obce Kriváň je Základná škola
v Kriváni, ktorá vedie samostatné účtovníctvo a dosiahla nasledovné príjmy:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
17.600,00

Skutočnosť k 31.12.2019
17.780,38

% plnenia
101,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
17.780,38 EUR, čo predstavuje 101,02 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola (platby za školský klub a stravovňu) 17.780,38 EUR.
Okrem týchto príjmov však v ZŠ plynú aj mimorozpočtové príjmy, ktorými sú úhrady výdavkov
na stravovanie žiakov – za potraviny, ktoré sú klasifikované pod zdrojom 72f.
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Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu príjmov Rozpočtovej organizácie, ktorou
je Základná škola je prílohou Záverečného účtu. (viď PRÍLOHA č. 3)

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
2 393.886,00

Skutočnosť k 31.12.2019
2 487.924,69

% čerpania
103,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 393.886,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 2,487.924,69 EUR, čo predstavuje 103,92 % čerpanie. (Plnenie výdavkov za rok 2019 je
uvedené vrátane rozpočtovej organizácie, ktorou je ZŠ Kriváň, vrátane mimorozpočtových výdavkov.)

3.1 Bežné výdavky (obec)
Rozpočet na rok 2019
754.672,00

Skutočnosť k 31.12.2018
682.218,58

% čerpania
90,40

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 754.672,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 682.218,58 EUR, čo predstavuje 90,40 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek výdavkov bežného rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu. (viď PRÍLOHA č. 2)
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
• Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 285.459,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 258.102,33
EUR, čo je 90,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva MŠ a ŠJ pri MŠ s výnimkou mzdových prostriedkov právneho subjektu obce – ZŠ
Kriváň.
• Poistné a príspevok do poisťovní (odvody z miezd)
Z rozpočtovaných 94.160,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 87.623,14 EUR,
čo je 93,06 % čerpanie.
• Tovary a služby
Z rozpočtovaných 303.012,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 283.945,97
EUR, čo je 93,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, Materskej
školy, školskej jedálne pri MŠ, matriky, stavebného úradu, ... ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
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• Bežné transfery
Z rozpočtovaných 53.688,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 31.173,89 EUR,
čo predstavuje 58,06% čerpanie.
Ide o výdavky- transfery, ktoré obec poskytuje zo svojho rozpočtu organizáciám, združeniam
a jednotlivcom, ako sú napr. farský úrad, telovýchovná jednota, jednota dôchodcov, stolnotenisový klub. Medzi bežné transfery sa však zahrňuje aj náhrada príjmu pri pracovnej
neschopnosti a dávky v hmotnej núdzi.
•

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec Kriváň v r. 2019 splácala úroky z pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
21.039,41 EUR. Z rozpočtovaných výdavkov 18.003,00 EUR prestavuje toto čerpanie 116,87 %.

3.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
991.900,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1,057.445,99

% čerpania
106,61

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 991.900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1,057.445,99 EUR, čo predstavuje 106,61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek výdavkov kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu. (viď PRÍLOHA č. 2)
Medzi významné položky výdavkov kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup bytov 16 b.j. „A2“ (účt. položka 712)
Z rozpočtovaných 841.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 840.071,40
EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie. Bytový dom „A2“ bol odovzdádaný novým nájomníkom
1.5.2019. Jeho obstarávacia cena sa skladá z nasledovných zdrojov: úver zo ŠFRB: 588.040,00
Eur; Dotácia z MVa RR SR vo výške 252.020,00 Eur a vlastné zdroje vo výške 11,40 Eur.
b) Nákup pozemkov (účt.položka 711)
Obcou Kriváň v roku 2019 táto položka bola rozpočtovaná vo výške 46.000,00 EUR. Čerpanie
bolo vo výške 46.096,80 EUR, t.j. 100,21%. Ide o nákup pozemkov pod výstavbu bytov, kde
k žiadosti o poskytnutie dotácie z MVaRR SR na nákup bytov je podmienkou vlastniť pozemok.
c) Nákup prevádzkových strojov a zariadení (položka 713),
kde táto položka nebola rozpočtovaná, napriek tomu bolo čerpaných 8.997,60 EUR, Ide hlavne
o výdavky na nákup príslušenstva k nakúpenému traktoru , ako sú paletizačné vidly, pridržiavať
a rozmetadlo.
d) Nákup nákladných vozidiel (účt. položka 714)
Z rozpočtovaných 5.700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 89.276,39 EUR.
Obec Kriváň ešte v roku 2018 nakúpila nakladač zn. Peugeot s financovaním na „štvrtinky“, kde
suma 5.696,39 predstavuje druhú štrvrtinku. Okrem toho v rámci projektu z Envirofondu bol
v mesiaci november 2019 zakúpený traktor s prívesom, ktorého cena je 83.580 €, z ktorých
79.401,- EUR poskytol fond a 4.179,- financovala obec z vlastných prostriedkov.
e) Realizácia nových stavieb (účt. položka 717)
Z rozpočtovaných 99.200,00 € bolo vyčerpané 73.003,80 €, čo predstavuje 73,59 %
V roku 2019 obec realizovala tieto stavby:
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•

Rekonštrukcia a modernizácia chodníka v obci Kriváň – t.j. chodník od budovy firmy
Kvety SK po firmu Duvox, ktorého cena bola 49.746,12 EUR (z vlastných zdrojov obce)
• Úschovňa bicyklov Kriváň v celkovej hodnote 11.913,54 (spolufinancovanie s BBSK vo
výške 4.000,-EUR)
• Vybudovanie detského ihriska pri Materskej škole v Kriváni v hodnote 11.344,14 EUR,
na ktoré obec získala dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 8.300,00 EUR.
Na doplnenie a pre úplnosť informácií uvádzame, že tiež bola vykonaná rozsiahla oprava
a údržba miestnej komunikácie v časti obce „Marcinekovci, Remeselníkovci“, ktorej oprava stála
21.498,14 €. Výdavky na túto komunikáciu boli však použité z bežného rozpočtu.

3.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
44.250,00

Skutočnosť k 31.12.2019
42.495,37

% čerpania
96,03

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 44.250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 42.495,37 EUR, čo predstavuje 96,03 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 44.250,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2019 v sume 42.495,37 EUR.
Z toho za úver na 26 bj: 16.761,95 EUR
za úver na 16 bj A1: 17.422,10 EUR
za úver na 16 bj A2: 8.311,32 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti výdavkových finančných operácií je
prílohou Záverečného účtu. (viď PRÍLOHA č. 2)

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
598.064,00

Skutočnosť k 31.12.2019
699.983,35

% čerpania
117,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 598.064,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 699.983,35 EUR, čo predstavuje 117,04 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu ZŠ je prílohou Záverečného
účtu. (viď PRÍLOHA č. 3)
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
699.983,35
EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
5.000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
5.781,40

% čerpania
115,63

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola v Kriváni mala rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 5.000,00 EUR.
Skutočne čerpané bolo 5.781,40 EUR, čo predstavuje 115,63% plnenie. Všetky tieto prostriedky
boli použité na nákup výpočtovej techniky.

10

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1,633.180,03

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1,560.592,11

bežné príjmy RO (škola)

72.650,92

1,382.201,93

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

682.218,58

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

699.983,35
prebytok + / schodok -

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

344.132,00

kapitálové príjmy RO

0

1,063.227,39

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

1,057.445,99

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

+250.978,10
344.132,00

5.781,40
prebytok + / schodok -

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-719.095,39
- 468.117,29
-9.465,54
-477.582,83

Príjmy z finančných operácií ( s výnimkou cudzích prostriedkov)

676.050,55

Výdavky z finančných operácií (s vínimkou cudzích prostriedkov)

42.495,37

Rozdiel finančných operácií

+633.555,18

PRÍJMY SPOLU

2,653.362,58
2,487.924,69
+165.437,89

(BR+KR+FO)

VÝDAVKY SPOLU (BR+KR+FO)
Hospodárenie obce

príjmy –výdavky

Vylúčenie z prebytku
Nevyčerpané PK v ZŠ (dopravné+ strava HN)
Upravené hospodárenie obce

-9.465,54
155.972,35

Poznámka:
Hospodárenie obce je uvedené vrátane príjmov a výdavkov so zdrojom financovania 72f (školské
stravovanie - potraviny)

Celkom mimorozpočtové príjmy = 73.350,83 € (zdr. 72f)
Z toho obec: 19.261,69
Škola: 54.089,14
Celkom mimorozpočtové výdavky = 70.738,81 € (zdr. 72f)
Z toho obec: 18.470,87
Škola: 52.267,94
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Schodok rozpočtu v sume 468.117,29 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 9.465,54 EUR

bol v rozpočtovom roku 2019

vysporiadaný :
-

z finančných operácií

477.582,83 EUR

Schodok rozpočtu vo výške 477.582,83 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 vo výške 468.117,29 EUR sa
upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9.465,54 EUR, a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné v ZŠ v sume 1.177,14 EUR

-

stravné pre deti v hmotnej núdzi ZŠ v sume 5.934,00 EUR

-

stravné pre deti v hmotnej núdzi MŠ v sume 2.354,40 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 633.555,18 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 477.582,83 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 (po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu)
v sume 155.972,35 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

155.972,35 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
155.972,35 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
Stav k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií (príjmových)
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.4/5-B1 zo dňa 28.03.2019 na
obstaranie kapitálových aktív a opravu MK
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Zostatok k 31.12.2019

Suma v EUR
108.602,22
99.180,10
0
0
87.000,00
0
0
120.782,32

Peňažný fond – „investičný“
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
V obci Kriváň je takýmto „fondom“ účet, z ktorého je financovaná individuálna bytová výstavba
a tvorený je z príjmov z predaja pozemkov pod individuálnu bytovú výstavbu.
Fond peňažný
Stav k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
Zostatok k 31.12.2019

Suma v EUR
113.650,09

0
0
0
0
0
113.650,09
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Stav k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
Zostatok k 31.12.2019

Suma v EUR
241,66
2.334,08
0
2.217,24
0
0
0
358,50

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv
Fond prevádzky, údržby a opráv
Stav k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
min. 0,5 % nákladov na obstaranie náj. bytu SPOLU
• 26 b.j. – tvorba fondu
• 16 b.j. A1 – tvorba fondu
• 16bj A2 – tvorba fondu
Úbytky - použitie fondu spolu:
- z toho 26 bj: na opravu a revíziu výťahu
na skúšky a servis plynových kotlov
oprava kotlov
nakúpené kontajnerov
revízia komínov
deratizácia
16 bj A1: na zabezpečenie správy bytov
Oprava vchodových dverí
Výmena vodomerov
16bj A2: kontajnery na odpady
Nakúpená kosačka
Správa bytov
Zostatok k 31.12.2019

Suma v EUR
52.246,62
13.947,30
6003,02
4916,40
3027,88
7.782,32
287,26
1296,00
742,00
499,99
520,00
30,00
460,80
122,40
480,00
2.659,97
299,90
384,00
58.411,60
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

Stav k 1.1.2019 v EUR

Zostatok k 31.12.2019 v
EUR

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
V tom
Nedaňové
Daňové
Odberatelia
Ostatné
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

4,167.944,34
3,737.323,73

5,076.887,33
4,540.528,47

0
3,427.617,73
309.706,00
430.620,61

4,230.822,47
309.706,00
536.358,86

972,98
13.745,75
0
9.300,99

256,54
17.996,42
0
11.748,55
7.790,60
1.355,77
2.602,18
0

8.552,47
740,72
7,80
0

406.600,89
0
0
0

506.357,35
0
0
0

Stav k 1.1.2019 v EUR
4,167.944,34
1,653.126,21

Zostatok k 31.12.2019 v
EUR
5,076.887,33
1,775.159,52

0
0
1,653.126,21
990.474,94

0
0
1,775.159,52
1,568.855,00

750,00
1.010,55

900,00
9.465,54

862.438,08
126.276,31
0
1,524.343,19

1,408.093,28
150.396,18
0
1,732.872,81

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
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- zo sociálneho fondu
- iné záväzky
- prijaté preddavky
- záväzky z nájmu
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v
EUR
9.906,31
15.555,89
9.875,41
2.144,58
0
0
1,407.595,11
498,17
100.487,60
704,03
11.722,36
1,558.489,46

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

9.906,31
15.555,89
9.875,41
2.144,58
0
0
1,407.595,11
498,17
100.487,60
704,03
11.722,36
1,558.489,46

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Výstavba 26bj
Výstavba 16bj A1
Výstavba 16bj A2

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2019

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

520.580,23 16.761,95
588.690,00 17.422,10
588.040,00 8.311,32

12.703,09
5.299,42
3.036,90

313.116,04
514.750,39
579.728,68

Rok
splatnosti

r. 2032
r. 2045
r. 2049

Obec Kriváň už v roku 2017 uzatvorila Zmluvu o úvere zo ŠFRB na výstavbu ďalšej obecnej
bytovky 16 bj. A2, ktorá bola skolaudovaná a úver čerpaný až v roku 2019. Byty boli
odovzdávané v apríli r. 2019. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov a úrokovou sadzbou
1,00%.
Obec však už aj v roku 2014 uzatvorila Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky 16 .b j.
A1, ktorej byty sa odovzdávali v priebehu mesiaca marec roku 2015. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti 30 rokov odo dňa splatnosti 1. splátky. Splátky úveru sú mesačné vo výške 1.893,46
EUR. Úrok je vo výške 1 % p.a. .
Predchádzajúci úver zo ŠFRB, ktorý bol čerpaný na 26 bj, bol obci poskytnutý v roku 2002
a jeho úroková sadza je 3,9%.
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:
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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
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2018:
- skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2018
- skutočné bežné príjmy RO (ZŠ) k 31.12.2018
Spolu

1,372.475,49 EUR
58.220,08 EUR
1,430.695,57 EUR

- z toho 60 %

858.417,34 EUR

- z toho 25 %

357.673,89 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce

0,00 EUR
1,407.595,11EUR
0,00 EUR
0,00. EUR
1,407.595,11EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

1,407.595,11EUR
0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0

1,430.695,57

0%

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

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

0

1,430.695,57

0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Kriváň nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s platným VZN č. 5/2005 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 ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila
a Metoda – bežné výdavky na opravu
a rekonštrukciu
Skauting zast. Matúš Ďurica
- bežné výdavky na činnosť
Telovýchovná jednota Kriváň
- bežné výdavky na činnosť
Stolnotenisový klub Kriváň
- bežné výdavky na zabezpečenie činnosti
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO
Kriváň
- bežné výdavky na činnosť
Bc. Marek Merčiak – POSILŇOVŇA
- bežné výdavky na činnosť
Územný spolok Slov.červeného kríža
- bežné výbavky na činnosť
SPOLU

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2- stĺ.3)
-4-

5.000,00

5.000,00

0

1.000,00

1.000,00

0

12.000,00

12.000,00

0

1.200,00

1.200,00

0

2.500,00

2.500,00

0

1.500,00

1.500,00

0

500,00
23.700,00

500,00
23.700,00

0
0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2005
o dotáciách a rozdiel, t.j. nevyčerpané prostriedky boli vrátené na účet obce v zákonom
stanovenej lehote.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Kriváň nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.
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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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola Kriváň
-záujmová činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

5.000,00

5.000,00

Rozdiel - vrátenie

0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Kriváň nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Kriváň nemá založenú žiadnu právnickú osobu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

MV SR

Register obyvateľov – bežné výdavky

564,30

564,30

0

KŠU B.B.

ZŠ– prenesené kompetencie –bežné v.

507.476,00

506.298,56

1.177,44

MV SR

Matrika – bežné výdavky

3.716,39

3.716,39

0

KSÚ B.B

Stav. úrad – bežné výdavky

2.233,26

2.233,26

0

KÚ CDaPK

Stav. úrad – bežné výdavky

73,87

73,87

0

KÚ ŽP B.B

Stav. úrad - bežné výdavky

159,84

159,84

0

ÚPSVaR

29.918,20

21.629,80

8.288,40

KŠU B.B

Strava a pomôcky Hm.núdza – bežné
výdavky
MŠ - did. pomôcky -bežné výdavky

3.842,00

3.842,00

0

MV SR

Voľby – bežné výdavky

3.291,39

3.291,39

0

MV SR

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výd.

1.400,00

1.400,00

0

Úrad vlády

Detské ihrisko pri MŠ – kap. Výdavky

8.300,00

8.300,00

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Kriváň v roku 2019 uzatvorila tieto zmluvy so štátnymi fondmi.
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie prostriedkov
fondu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnut.
finančných
prostriedkov

-2-

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostried.
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

„Technická infraštruktúra
pre triedený zber“
( fond MŽP SR)
-kapitálové výdavky

Environmentálny fond

„Edukačný areál – ZŠ
v obci Kriváň – II. etapa“
(Program obnovy dediny)
- bežné výdavky
„Realizácia vegetačných
Environmentálny fond
prvkov“
(SAŽP)

79.401,00

79.401,00

0

5.000,00

5.000,00

0

16.060,68

16.060,68

0

Environmentálny fond
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Obec
KZ Podpoľanie
„Kompostéry“
e)

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

37.174,26

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

37.174,26

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

„Spievaj si vtáčatko“
„Úschovňa bicyklov“ –
kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1.200,00

1.200,00

0

4.000,00

4.000,00

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Kriváň od r. 2014 nepoužíva programovú štruktúru rozpočtu.

V Kriváni 11. marca 2020
Imrich PAĽKO
starosta obce
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13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019 (zatiaľ nie je !)
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške: 155.972,35 EUR.
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