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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 16/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 13.06.2018 uznesením č. 19/2018
- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 19.07.2018 uznesením č. 38/2018
- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2018 uznesením č. 41/2018
- štvrtá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 13
Rozpočet obce k 31.12.2018

279 680,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
355 405,00

267 960,00
0,00
0,00
11 720,00
279 680,00

337 580,01
1 738,00
6 252,99
9 834,00
355 405,00

170 765,00
6 200,00
7 100,00
95 615,00
0,00

233 126,21
13 109,79
7 100,00
102 069,00
0,00

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
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2018 bol vo výške 279 680,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných
celkových príjmov 355 405,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 351 678,86 EUR.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
337 580,01

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

333 854,62

99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 337 580,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
333 854,62 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
203 627,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

203 481,48

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185 467,50 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 185 467,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 999,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 858,75 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 059,76 EUR a príjmy dane
zo stavieb boli v sume 2 798,99 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 124,85 EUR.
Daň za psa
Z predpokladanej finančnej čiastky 305,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
300,30 EUR.
Daň za predajné automaty
Z rozpočtovanej sumy 17,50 EUR bolo skutočné čerpanie 17,50 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovanej sumy 319,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 318,60 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovanej sumy 540,00 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 540,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 979,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 7 978,83 EUR.
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b) príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28 333,72

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

27 883,12

98

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 23 363,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 361,96 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 23 311,96 EUR a nájomné za predajný automat 50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovanej sumy 4 970 EUR bol skutočný príjem 4 521,16 EUR, z toho administratívnych
poplatkov 2 463 EUR, z pokút a penálov 368 EUR a z úrokov z tuzemských vkladov 10,92
EUR. Príjem za vodu, vyhlásenie v miestnom rozhlase, za káblovú televíziu, kopírovanie, a pod.
predstavoval k 31.12.2018 sumu 1 679,24 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3 273,86

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 211,38

98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 273,86 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 211,38 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
102 345,43

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

99 278,64

97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 102 345,03 EUR bol skutočný príjem vo výške 99 278,64
EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR – Okresný úrad Žilina
MV SR – Okresný úrad Čadca
MV SR – Okresný úrad Čadca
MV SR – Okresný úrad Čadca
MV SR – Okresný úrad Čadca
ÚPSVaR Čadca
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR
13,80
522,43
178,20
19,60
165,54
22 860,07
3 000,00

Žilinský samosprávny kraj

1 017,00

Žilinský samosprávny kraj

800,00

Žilinský samosprávny kraj

1 272,00

Okresný úrad Žilina – odbor školstva

46 930,00

Účel
na vojnové hroby
na voľby
na evidenciu obyvateľov
na register adries
odmena skladníka CO
podpora zamestnanosti
dotácia DHZ
dotácia na projekt „Upravme si
okolie cintorína a Domu nádeje“
dotácia na projekt „Zabavme sa
spoločne“
dotácia na projekt „Šport hrou“
normatívne
a nenormatívne
finančné prostriedky
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dotácia na projekt: „Výmena
6 000,00 vchodových dverí na Dome
smútku“
dotácia na projekt: „Výmena
14 300,00 garážových dverí a sirény na
požiarnej zbrojnici v Klubine“
dotácia na projekt: „Šport –
2 200,00
záruka zdravej mládeže“

MF SR

MV SR
Úrad vlády SR

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 738,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 738,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 738,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 738,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 966,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 966,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 252,99

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6 252,99

100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2018 bod 5. bolo schválené použitie rezervného fondu
na udržiavacie práce a vybavenie v Základnej škole s materskou školou Klubina č. 157.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
9 602,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

9 600,89

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 602 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
9 600,89 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00
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Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
232,00

Skutočnosť k 31.12.2018
232,36

% plnenia
100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2018 bol 279 680,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných celkových
výdavkov 355 405,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 318 133,86 EUR.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
233 126,21

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

195 867,39

84

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 81 393,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
78 356,71 EUR, čo je 97 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 30 273,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
26 586,31 EUR, čo je 88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 110 266,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
80 879,38 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 9 475,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
8 327,82 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie. Ide o dotácie TJ Rozkvet, DHZ Klubina, náhrada
príjmu pri PN, členské poplatky a pod.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 718,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
1 717,17 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
13 109,79

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

13 107,79

100

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) vybudovanie cesty k cintorínu v sume 3 556,80 EUR
b) udržiavacie práce v ZŠ s MŠ Klubina v sume 3 589,35 EUR
c) vybavenie školskej kuchyne v sume 2 663,64 EUR
d) drevená zostava so šmýkačkou a hojdačkami pri ZŠ s MŠ Klubina v sume 2 100,00 EUR
e) pasívna multimediálna optická sieť v sume 1198,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
7 100,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

7 089,87

100

Z rozpočtovaných 7 100,00 EUR sa na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB čerpalo
7 089,87 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
102 069,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

102 068,81

100

Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 102 069,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 102 068,81 EUR.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
EUR
Výdavkové finančné operácie
Základná škola

0,00

EUR

8

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Zníženie prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Zníženie prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
343 455,51 €
333 854,62 €
9 600,89 €
297 936,20 €
195 867,39 €
102 068,81 €
45 519,31 €
1 738,00 €
1 738,00 €
0,00 €
13 107,79 €
13 107,79 €
0,00 €
-11 369,79 €
34 149,52 €
18 835,71 €
15 313,81 €
6 485,35 €
7 089,87 €
-604,52 €
351 678,86 €
318 133,86 €
33 545,00 €
18 835,71 €
14 709,29 €

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 34 149,52 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 18 835,71 EUR zo ŠR a podľa osobitných predpisov
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
15 313,81 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 – 604,52 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
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
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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
3 856,12 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 514,93 €
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 300 EUR, a to na projekt „Modernizácia
požiarnej zbrojnice – Výmena garážových dverí a sirény na požiarnej zbrojnici v Klubine“
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 164,66 EUR, (RO)
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 14 709,29 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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- udržiavacie práce a vybavenie v Základnej škole
s materskou školou Klubina č. 157
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
13 625,24
18 501,96
6 252,99
25 874,21

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - stravné lístky, vianočné balíčky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
256,41
722,61
708,30
270,72

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
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky - použitie fondu:
opravy

Suma v EUR
3 136,53
3 939,60
12,68
10

poplatok za vedenie bank. účtu
KZ k 31.12.2018

70,80
6 992,65

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

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

1 331 717,90
1 275 044,01

1 302 295,93
1 219 792,69

1 183 671,94
91 372,07
51 389,33

1 128 420,62
91 372,07
77 280,84

609,45

6 418,74
44 361,14

8 204,15
69 076,69

5 284,56

5 222,40

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

1 331 717,90
601 034,88

1 302 295,93
582 853,16

601 034,88
187 171,94

582 853,16
198 828,11

780

1000

172 003,38
14 388,56

157 775,46
25 607,51

543 511,08

520 614,66

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

2 189,63
5 776,76
4 677,81
2 046,15
14 445,14
0,00

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 189,63
5 776,76
4 677,81
2 046,15
14 445,14
0,00
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- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

164 615,06
5 077,56
198 828,11

164 615,06
5 077,56
198 828,11

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

ŠBRF

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

splatnosti

investičný

219 428,00

7 089,87

1 717,17

164 615,06

r. 2039

Rok

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 2018 poskytla dotácie právnickým osobám.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota – Rozkvet – bežné
výdavky na športové akcie obce
DHZ – bežné výdavky na ochranu pred
požiarmi

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

700 EUR

700 EUR

0

700 EUR

700 EUR

0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského
č. živnostenského registra 520-27454.

oprávnenia

OU-CA-OZP-2016/008389-2,

Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
14 204,84 EUR
Celkové výnosy
14 272,60 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
67,76 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola
s materskou školou
Klubina

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

48 251,09

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

48 251,09

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola
s materskou školou
Klubina

46 930,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

46 930,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR –
Okresný úrad Čadca
MV SR –

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-

voľby

522,43

522,43

0,00

hlásenie pobytu občanov

178,20

178,20

0,00
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Okresný úrad Čadca
MV SR –
Okresný úrad Čadca
MV SR –
Okresný úrad Žilina

register adries

19,60

19,60

0,00

dotácia na vojnové hroby

13,80

13,80

0,00

165,54

165,54

0,00

16 887,50

16 887,50

0,00

3 497,81

3 497,81

0,00

2 474,76

2 474,76

MV SR-

dotácia na odmenu

Okresný úrad Čadca

skladníka CO

ÚPSVaR Čadca
ÚPSVaR Čadca

dotácia na novovytvorené
pracovné miesta
dotácia na dobrovoľnícku
činnosť
dotácia na chránené

ÚPSVaR Čadca
Dobrovoľná
požiarna ochrana SR
Okresný úrad Žilina
– odbor školstva

Okresný úrad Žilina
– odbor školstva

0,00

pracovisko
dotácia pre DHZ Klubina

3 000,00

3 000,00

0,00

bežné výdavky –
normatívne

45 093,00

45 093,00

0,00

bežné výdavky –
nenormatívne

1 837,00

1 837,00

563,00

563,00

1 264,00

1 264,00

10,00

10,00

6 000,00

6 000,00

0,00

2 200,00

2 200,00

0,00

14 300,00

0,00

14 300,00

- vzdelávacie poukazy
- príspevok pre 5-ročné deti

0,00

- príspevok na učebnice

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Úrad vlády

dotácia na projekt:
„Výmena vchodových dverí
na Dome smútku“
dotácia na projekt: „Šport –

Slovenskej republiky záruka zdravej mládeže“
dotácia na projekt:
Ministerstvo vnútra

„Výmena garážových dverí

Slovenskej republiky a sirény na požiarnej
zbrojnici v Klubine“

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 272,00
800,00
1 017,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 272,00
800,00
1 017,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Klubina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry.
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