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Záverečný účet obce za rok 2017 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2017  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016  uznesením č. 12/2016 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 21.06.2017 uznesením č. 14/2017 

- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.09.2017 uznesením č. 15/2017 

- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 16/2017 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 254 925,00 309 430,00 

z toho :   

Bežné príjmy 251 225,00 297 247,41 

Kapitálové príjmy 0,00 966,00 

Finančné príjmy 0,00 4 971,59 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 3 700,00 6 245,00 

Výdavky celkom 254 925,00 309 430,00 

z toho :   

Bežné výdavky 149 896,00 187 829,21 

Kapitálové výdavky 1 200,00 14 671,59 

Finančné výdavky 11 169,00 11 241,34 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 92 660,00 95 687,86 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 bol vo výške 254 925,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných 

celkových príjmov 309 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 304 001,13 EUR. 

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

297 247,41 291 479,60 98 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 297 247,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

291 479,60  EUR, čo predstavuje  98 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

193 049,54 192 203,82 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 174 004,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 174 003,76 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 8 844,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 642,94 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 933,88 EUR a príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 2 709,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  8 585,03 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 57,91 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 198,86  EUR. 

 

Daň za psa  
Z predpokladanej finančnej čiastky 328,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume                  

300,30 EUR. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovanej sumy 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 274,20 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovanej sumy 615,00 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 600,00 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 8 983,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 8 382,62 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

24 717,49 23 084,60 93 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 16 892,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 835,50 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 225 EUR, 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 610,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovanej sumy 7 825,46 EUR bol skutočný príjem 6 249,10 €UR, z toho 

administratívnych poplatkov 1 545,30 EUR, z pokút a penálov 6,00 EUR a z úrokov 

z tuzemských vkladov 10,31 EUR. Príjem za vodu, vyhlásenie v miestnom rozhlase, za káblovú 

televíziu, kopírovanie, a pod. predstavoval k 31.12.2017 sumu 4 687,49 EUR. 

  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

4 976,00 4 952,49 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 976,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4 952,49 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 74 504,38 EUR bol skutočný príjem vo výške                             

71 238,69 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR – Okresný úrad Žilina 12,50 na vojnové hroby 

MV SR – Okresný úrad Čadca 616,58 na voľby 

MV SR – Okresný úrad Čadca 177,87 na evidenciu obyvateľov 

MV SR – Okresný úrad Čadca 46,80 na register adries 

MV SR – Okresný úrad Čadca 150,00 odmena skladníka CO 

MV SR – Okresný úrad Čadca 2 185,83 na povodne 

ÚPSVaR Čadca 19 893,51 podpora zamestnanosti 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 dotácia DHZ 

Žilinský samosprávny kraj 1 400,00 dotácia na verejné priestranstvá 

Žilinský samosprávny kraj 500,00 
dotácia na police do obecnej 

knižnice 

ÚPSVaR Čadca 116,60 pre DHN 

Okresný úrad Žilina – odbor školstva 44 739,00 
normatívne a nenormatívne 

finančné prostriedky 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

966,00 966,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 966,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

966,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  966,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 966,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

4 971,59 4 971,59 100 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2017  bod A 5 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 4 971,59 EUR na zateplenie budovy ZŠ s MŠ Klubina. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

6245,00                  6245,54  100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 6 245,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

6 245,54 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Nerozpočtovaný príjem v školskej jedálni za stravné predstavoval sumu 6 023,27 EUR. 

 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00                   0,00                 

 

 

Príjmové finančné operácie  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00                  338,40   
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 2017 bol 254 925,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných celkových 

výdavkov 309 430,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume  284 534,12 EUR.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

187 829,21 161 468,89 86 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 187 829,21 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 161 468,89 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 67 372,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 

61 941,44 EUR, čo je 92 % čerpanie.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 25 535,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

23 124,18 EUR, čo je 91 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 89 710,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

71 987,33 EUR, čo je 80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

2 636,24 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 

1 779,70 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.  

 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

14 671,59 14 508,55 99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 671,59 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 14 508,55 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
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a) realizácia parkoviska pri bytovom dome 

Z rozpočtovaných  8 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 338,08 EUR, čo 

predstavuje 98 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

11 241,34 11 240,89 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11 241,34 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2017 v sume 11 240,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných 7 027,34 EUR sa na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB čerpalo                          

7 027,34 EUR. Z rozpočtovanej sumy 4 214,00 EUR na  leasing bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2017 v sume 4 213,55 EUR.  

 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 95 687,86 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 97 315,79 EUR. Dôvodom rozdielu sú vyššie skutočné príjmy ako rozpočtované. Ide 

o vrátky zo ZP a SP. 

 

Nerozpočtované výdavky školskej jedálne za potraviny predstavovali sumu 5 960,11 EUR. 

 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                  0,00       EUR 

 

 

Výdavkové finančné operácie  

Základná škola                                  0,00       EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 297 725,14 € 

z toho : bežné príjmy obce  291 479,60 € 

             bežné príjmy RO 6 245,54 € 

Bežné výdavky spolu 258 784,68 € 

z toho : bežné výdavky  obce  161 468,89 € 

             bežné výdavky  RO 97 315,79 € 

Bežný rozpočet 38 940,46 € 

Kapitálové  príjmy spolu 966,00 € 

z toho : kapitálové  príjmy obce  966,00 € 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 € 

Kapitálové  výdavky spolu 14 508,55 € 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  14 508,55 € 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 € 

Kapitálový rozpočet  -13 542,55 € 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 25 397,91 € 

Zníženie prebytku                            965,05 €  

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 24 432,86 € 

Príjmy z finančných operácií 5 309,99 € 

Výdavky z finančných operácií 11 240,89 € 

Rozdiel finančných operácií -5 930,90 € 

Príjmy spolu   304 001,13 € 

Výdavky spolu 284 534,12 € 

Hospodárenie obce 19 467,01 € 

Zníženie prebytku                            965,05 €  

Upravené hospodárenie obce 18 501,96 € 

 
 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 25 397,91 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 v sume 965,05 € zo ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme 

použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 24 432,86 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 – 5 930,90  EUR, navrhujeme vysporiadať z prebytku 

rozpočtu obce. 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 

469,48 EUR 

b) na základe príkazu na začatie exekúcie, v zmysle ustanovenia §66 zákona č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, 

vykonávané zrážky zo mzdy, zatiaľ neodvedené v celkovej sume 495,57 €  

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo 

výške 18 501,96 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017    1 261,42 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

17 335,41 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- zateplenie budovy ZŠ s MŠ Klubina 

  4 971,59 

KZ k 31.12.2017 13 625,24 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017   274,98 

Prírastky - povinný prídel                               606,59 

Úbytky   - stravné lístky, vianočné balíčky                     - 625,16 

KZ k 31.12.2017    256,41 

 
 

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..  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017  2 667,05 

Prírastky  1 063,33 

Úbytky   - použitie fondu: revízie, opravy - 593,85 

KZ k 31.12.2017 3 136,53 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu                     2 221 211,50    2 171 429,26 

Neobežný majetok spolu                     2 175 654,31    2 114 755,37 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok                                       -       

Dlhodobý hmotný majetok                     2 084 282,24    2 023 383,30 

Dlhodobý finančný majetok                          91 372,07    91 372,07 

Obežný majetok spolu                          40 341,95    51 389,33 

z toho :    

Zásoby                               620,45    609,45 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                                       -       

Dlhodobé pohľadávky                                       -       

Krátkodobé pohľadávky                             7 800,70    6 418,74 

Finančné účty                           31 920,80    44 361,14 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.                                       -       

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.                                       -       

Časové rozlíšenie                             5 215,24    5 284,56 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu                    1 379 961,71  1 331 717,90 

Vlastné imanie                        606 834,69   601 034,88 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely                                       -      

Fondy                                      -      

Výsledok hospodárenia                        606 834,69   601 034,88 

Záväzky                       195 992,79   187 171,94 

z toho :    

Rezervy                               780,00   780 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                                      -      

Dlhodobé záväzky                       179 028,78   172 003,38 

Krátkodobé záväzky                         16 184,01   14 388,56 

Bankové úvery a výpomoci                                      -      

Časové rozlíšenie                       577 134,23   543 511,08 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Stav záväzkov k 31.12.2017    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 587,20 3 587,20  

- zamestnancom 4 260,30 4 260,30  

- poisťovniam  2 542,22 2 542,22  

- daňovému úradu 513,94 513,94  

- štátnemu rozpočtu 0,00 0  

- bankám 0,00 0  

- štátnym fondom 171 704,93 171 704,93  



 12 

- ostatné záväzky 4 563,35 4 563,35  

Záväzky spolu k 31.12.2017 187 171,94 187 171,94  

 

Stav úverov k 31.12.2017  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2017 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2017 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2017 

Rok 
splatnosti 

 

ŠBRF investičný 219 428,00 7 027,34 1 779,70 171 704,93 r. 2039 

 

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu polyfunkčného bytového domu. Úver 

je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2039, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie právnickým osobám a fyzickej osobe.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota – Rozkvet – bežné 

výdavky na športové akcie obce 
1 350 EUR 1 350 EUR 0 

DHZ – bežné výdavky na ochranu pred 

požiarmi 
700 EUR 700 EUR 0 

Slovenský zväz včelárov – bežné výdavky na 

osvetovú a vzdelávaciu činnosť SZV 
50 EUR 50 EUR 0 

Kristína Liptáková – bežné výdavky na 

kompenzačné pomôcky pre uľahčenie 

školského vyučovania 

200 EUR 200 EUR 0 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-CA-OZP-2016/008389-2,                                   

č. živnostenského registra 520-27454.  

 

Predmetom podnikania je:  

- prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie 

 

V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady            13 985,13  EUR 

Celkové výnosy            13 994,77  EUR 

Hospodársky výsledok - zisk                   9,64  EUR 
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Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

 

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 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 Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola 

s materskou školou 

Klubina 

44 739,00 44 739,00 0,00 

 

 
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 –  

Okresný úrad Čadca 
voľby 616,58 616,58 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Čadca 
hlásenie pobytu občanov 177,87 177,87 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Čadca 
register adries 46,80 46,80 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Žilina 
dotácia na vojnové hroby 12,50 12,50 0,00 
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MV SR- 

Okresný úrad Čadca 

dotácia na odmenu skladníka 

CO 
150,00 150,00 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Čadca 
dotácia na povodne 2185,83 2185,83 0,00 

ÚPSVaR Čadca 
dotácia na novovytvorené 

pracovné miesta 
11 275,03 11 275,03 0,00 

ÚPSVaR Čadca 
dotácia na dobrovoľnícku 

činnosť 
6 241,05 6 241,05 0,00 

ÚPSVaR Čadca dotácia na chránené pracovisko 2 377,43 2 377,43 0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 
dotácia pre DHZ Klubina 1 400,00 1 400,00 0,00 

Okresný úrad Žilina – 

odbor školstva 
bežné výdavky – normatívne 43 083,00 43 083,00 0,00 

Okresný úrad Žilina – 

odbor školstva  

bežné výdavky – nenormatívne 
 

- vzdelávacie poukazy 

- príspevok pre 5-ročné deti 

- príspevok na učebnice 

1 656,00 
 

602,00 

1034,00 

20,00 

1 656,00 
 

602,00 

1034,00 

20,00 

0,00 

ÚPSVaR Čadca  

 

- dotácia na školské potreby                  

pre deti v hmotnej núdzi 
16,60 16,60 0,00 

ÚPSVaR Čadca  - dotácia na stravu pre DHN 100,00 100,00 0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Žilinský samosprávny kraj 1 400,00 1 400,00 0,00 

Žilinský samosprávny kraj 500,00 500,00 0,00 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
Obec Klubina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry. 


