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Záverečný účet obce 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 dňa 10.12.2018 uznesením č. 15. 

 

Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 19.06.2019 uznesením č.14/2019 

-druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 18.09.2019 uznesením č.21/2019 

-tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.36/2019 

 a uznesením č.37/2019 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 322 450,00 425 000,00 

z toho :   

Bežné príjmy 295 450,00 388 468,06  

Kapitálové príjmy 0,00 10 404,94 

Finančné príjmy 14 300,00 14 300,00  

Príjmy RO s právnou subjektivitou 12 700,00 11 827,00 

Výdavky celkom 322 450,00 425 000,00 

z toho :   

Bežné výdavky 206 373,00 268 592,23 

Kapitálové výdavky 5 200,00 29 287,77 

Finančné výdavky 7 177,00 7 177,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 103 700,00 119 943,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 bol vo výške 322 450,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných 

celkových príjmov 425 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 419 813,67 EUR. 

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

388 468,06 383 281,72 99 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 388 468,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

383 281,72 EUR, čo predstavuje  99 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

227 517,69  226 709,24 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 203 045,43 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 203 045,43 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 216,05 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 91 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 564,85 EUR a príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 2 651,20 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 189,58  EUR. 

 

Daň za psa  
Z predpokladanej finančnej čiastky 305,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume                  

280,50  EUR. 

 

Daň za predajné automaty 

Z rozpočtovanej sumy 35,00 EUR bolo skutočné čerpanie 35,00 EUR. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovanej sumy 379,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 379,80 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovanej sumy 5 334,79 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 5 334,79 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 9 417,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 9 417,67 EUR. 
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b) príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

44 701,23 43 383,32 97 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 26 955,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 26 787,76 EUR, čo 

je 99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovanej sumy 17 746,23 EUR bol skutočný príjem 16 595,56 EUR, z toho 

administratívnych poplatkov 934 EUR a z úrokov z tuzemských vkladov 4,71 EUR. Príjem za 

vodu, vyhlásenie v miestnom rozhlase, za káblovú televíziu, kopírovanie, a pod. predstavoval 

k 31.12.2019 sumu 1 128,75 EUR. Z podnikateľskej činnosti bol rozpočtovaný a aj skutočný 

príjem 14 528,10 EUR 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2 714,40 2 695,84 99 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 714,4 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2 695,84 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek. 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

113 534,74 110 493,32 97 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 113 534,74 EUR bol skutočný príjem vo výške 

110 493,32 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR – Okresný úrad Žilina 14,95 na vojnové hroby 

MV SR – Okresný úrad Čadca 2 417,71 na voľby 

MV SR – Okresný úrad Čadca 180,18 na evidenciu obyvateľov 

MV SR – Okresný úrad Čadca 21,20 na register adries 

MV SR – Okresný úrad Čadca 179,34 odmena skladníka CO 

ÚPSVaR Čadca 24 831,08 podpora zamestnanosti 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 dotácia DHZ 

Okresný úrad Žilina – odbor školstva 51 736,00 
normatívne a nenormatívne 

finančné prostriedky 

MV SR 5 000,00 
rekonštrukcia a rozšírenie kamero. 

systému v obci Klubina 

MF SR 10 000,00 oplotenie cintorína 

MV SR 9 426,46 
mimoriadna udalosť – snehová 

kalamita 
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Úrad vlády SR 8 000,00 „Poď sa s nami hrať!“ 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10 404,94 10 404,94 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

8 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  2 404,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 404,94 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

14 300 14 300 100 

 

Dotácia na projekt: ,, Výmena garážových dverí a sirény na požiarnej zbrojnici v Klubine, ktorá 

bola obci poskytnutá v roku 2018 bola použitá v roku 2019.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

11 662 11 662,01 100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 11 662,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

11 662,01 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00                   0,00                 

 

 

Príjmové finančné operácie  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

165,00 164,66 100 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 bol 322 450,00 EUR. Z upravených rozpočtovaných celkových 

výdavkov 425 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 375 707,30  EUR.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

268 592,23 230 302,98 86 

 

 

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 92 009,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v rámci 

hlavnej činnosti (HČ) v sume 86 527,68 a podnikateľskej činnosti (PČ) 680,36 EUR, čo je 95 % 

čerpanie.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 32 509,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

v rámci HČ 30 541,93 a PČ 205,81 EUR, čo je 95 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 139 781,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v rámci HČ 

v sume  95 371,20 a PČ 13 793,42 EUR, čo je 78 % 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 2 641,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume v rámci 

HČ 1 539,86 a PČ 11,80 EUR, čo predstavuje 59 % čerpanie. Ide o dotácie DHZ Klubina, 

Slovenský zväz včelárom, náhrada príjmu pri PN, členské poplatky a pod  

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

1 630,92 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

29 287,77 18 274,73 62 

 

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému v obci Klubina v sume 6 358,70 EUR 

b) „Poď sa s nami hrať!“- vybavenie a montovanie ihriska pri OÚ v sume 8 957,52  EUR 

c) TES Media - pasívna multimediálna optická sieť v sume 1 198,51 EUR 

d) Prípravná a projektová dokumentácia k projektom v sume 1760 EUR 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

7 177,00 7 176,12 100 

 

 

Z rozpočtovaných 7 177,00 EUR sa na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB čerpalo                          

7 176,12 EUR.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

119 943,00 119 953,47 100 

 

 

Bežné výdavky  

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 119 943,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 119 953,47 EUR.  

 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                  0,00       EUR 

 

 

Výdavkové finančné operácie  

Základná škola                                  0,00       EUR 

  

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce  
Skutočnosť k 31.12.2019 v 

EUR 

Bežné  príjmy spolu                  389 943,73 €  

z toho : bežné príjmy obce                             383 281,72 €  

             bežné príjmy RO                              11 662,01 €  

           * oprava účtovania -                              5 000,00 €  

Bežné výdavky spolu                  350 256,45 €  

z toho : bežné výdavky  obce                             230 302,98 €  

             bežné výdavky  RO                            119 953,47 €  

Bežný rozpočet                    39 687,28 €  

Kapitálové  príjmy spolu                    15 404,94 €  

z toho : kapitálové  príjmy obce                               10 404,94 €  

             kapitálové  príjmy RO                                             -   €  

           *oprava účtovania                                5 000,00 €  
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Kapitálové  výdavky spolu                    18 274,73 €  

z toho : kapitálové  výdavky  obce                               18 274,73 €  

             kapitálové  výdavky  RO                                             -   €  

Kapitálový rozpočet  -                    2 869,79 €  

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                    36 817,49 €  

Vylúčenie z prebytku HČ                      4 765,35 €  

Vylúčenie z prebytku /Úprava schodku PČ  0,00 €  

Upravený prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
                   32 052,14 €  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
                             14 464,66 €  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou 

cudzích prostriedkov 
                               7 176,12 €  

Rozdiel finančných operácií                      7 288,54 €  

Príjmy spolu                    419 813,33 €  

VÝDAVKY SPOLU                  375 707,30 €  

Hospodárenie obce                     44 106,03 €  

Vylúčenie z prebytku HČ                      4 765,35 €  

Vylúčenie z prebytku /Úprava schodku PČ 0,00 €  

Upravené hospodárenie obce                    39 340,68 €  

 

*Pri zostavovaní záverečného účtu bola zistená chyba pri účtovaní dotácie na rekonštrukciu 

a rozšírenie kamerového systému v obci Klubina v sume 5 000 EUR. Prijatá dotácia mala byť 

zaúčtovaná do kapitálových príjmov, namiesto toho je premietnutá v bežných príjmoch. Táto 

chyba by nemala mať vplyv na výslednú hodnotu výpočtu prebytku obce. 

 
Kumulovaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 vrátane finančných operácií 

je prebytok vo výške 44 106,03 EUR. Z toho: 1. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce - 

rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami za rok 2019 je prebytok vo výške 

36 817,49 €. Z toho rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami z hlavnej 

činnosti je prebytok vo výške 36 980,78 € a rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami z 

podnikateľskej činnosti je schodok vo výške 163,29 €. 

 

 
Prebytok rozpočtu v sume 36 817,49 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 4 765,35 EUR navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 32 052,14 EUR  

 

 

Zostatok finančných operácií v sume 7 288,54  EUR 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 navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 7 288,54 EUR  

         

     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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  982,80 EUR, a to na dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 157,83 EUR, (RO) 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 3 624,72 EUR, 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

39 340,68 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 1.1.2019 25 874,21 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  14 709,29 

Úbytky  

 

0,00 

    

KZ k 31.12.2019 40 583,50 

 

 

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 1.1.2019 270,72 

Prírastky - povinný prídel  818,18 

Úbytky   - stravné lístky, vianočné balíčky                     610,60 

KZ k 31.12.2019 478,30 

 

 
 

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 1.1.2019 6 992,65 

Prírastky  3 939,60 

Úbytky   - použitie fondu:  

opravy 

poplatok za vedenie bank. účtu 

 

     244,08 

      70,80 

KZ k 31.12.2019 10 617,37 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 1 302 295,93 1 296 256,91 

Neobežný majetok spolu 1 219 792,69 1 176 766,20 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 128 420,62 1 085 394,13 

Dlhodobý finančný majetok 91 372,07 91 372,07 

Obežný majetok spolu 77 280,84 113 754,30 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  8 204,15 7 867,69 

Finančné účty  69 076,69 105 886,61 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  5 222,40 5 736,41 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 302 295,93 1 296 256,91 

Vlastné imanie  582 853,16 636 615,59 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  582 853,16 636 615,59 

Záväzky 198 828,11 175 373,27 

z toho :   

Rezervy  1 000 1000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 445,14 982,80 

Dlhodobé záväzky 157 775,46 150 744,15 

Krátkodobé záväzky 25 607,51 22 646,32 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 520 614,66 484 268,05 

 

 

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 EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 139,59 3 139,59  

- zamestnancom 5 774,98 5 774,98  

- poisťovniam  3 548,62 3 548,62  

- daňovému úradu 885,76 885,76  

- štátnemu rozpočtu 982,80 982,80  

- bankám 0,00 0,00  

- štátnym fondom 157 438,94 157 438,94  

- ostatné záväzky 3 602,58 3 602,58  

Záväzky spolu k 31.12.2019 175 373,27 175 373,27  
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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 
splatnosti 

 

ŠBRF investičný 219 428,00 7 176,12 1 630,92 157 438,94 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. 

 

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: 

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.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  347 829,97 

- skutočné bežné príjmy RO  9 600,89 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 357 430,86 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 157 438,94 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 157 438,94 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 157 438,94 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 157 438,94 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 0 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0 357 430,86 0% 

 

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

 

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  347 829,97 

- skutočné bežné príjmy RO  9 600,89 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 357 430,86 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 122 732,93 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 234 697,93 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007 7 176,12 

- 651002 1 630,92 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 8 807,04 
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Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

8 807,04 234 697,93 3,75 % 

 

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

 

 

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 2019 poskytla dotácie právnickým osobám. 

 
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 - 

Slovenský zväz včelárov  100 EUR 100 EUR 0 

DHZ – bežné výdavky na ochranu pred 

požiarmi 
700 EUR 700 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 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady            14 771,21  EUR 

Celkové výnosy            14 777,40  EUR 

Hospodársky výsledok - zisk        6,19  EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočtujú, sú súčasťou rozpočtu obce 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 
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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 

                  54 579,52                54 579,52      0,00 

 

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy 

 
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 

51 736,00  51 736,00  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 2 417,71 2 417,71 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Čadca 
hlásenie pobytu občanov 180,18 180,18 0,00 

MV SR –  

Okresný úrad Čadca 
register adries 21,20 21,20 0,00 

MV SR –  dotácia na vojnové hroby 14,95 14,95 0,00 
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Okresný úrad Žilina 

MV SR- 

Okresný úrad Čadca 

dotácia na odmenu 

skladníka CO 
179,34 179,34 0,00 

ÚPSVaR Čadca 
dotácia na novovytvorené 

pracovné miesta 
19 978,86 19 978,86 0,00 

ÚPSVaR Čadca 
dotácia na dobrovoľnícku 

činnosť 
2 231,40 2 231,40  0,00 

ÚPSVaR Čadca 

dotácia na chránené 

pracovisko 

2 620,79 2 620,79 

0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana SR 
dotácia pre DHZ Klubina 3 000,00 3 000,00 0,00 

Okresný úrad Žilina 

– odbor školstva 

bežné výdavky – 

normatívne 
48 796,00 48 796,00 0,00 

Okresný úrad Žilina 

– odbor školstva  

bežné výdavky – 

nenormatívne 
 

- vzdelávacie poukazy 

- príspevok pre 5-ročné deti 

- príspevok na učebnice 

- asistent učiteľa  

2 940,00 

 

614,00 

1 080,00 

137,00 

1 109,00 

2 940,00 

 

614,00 

1 080,00 

137,00 

1 109,00 

0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
Obec Klubina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry. 


