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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením OZ
č.8/C/1/2018. Súčasťou schváleného rozpočtu je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 2)
- tretia zmena schválená OZ dňa 12.03.2019 uznesením OZ č. 19/A/1/2019 (RO č. 3)
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 4)
- piata zmena schválená OZ dňa 05.06.2019 uznesením OZ č. 27/A/2/2019 (RO č. 5)
- šiesta zmena schválená dňa 31.07.2019 rozpočtových opatrením starostu obce (RO č. 6)
- siedma zmena schválená OZ dňa 04.09.2019 uznesením OZ č. 34/B/1/2019 (RO č. 7)
- ôsma zmena schválená OZ dňa 03.10.2019 uznesením OZ č. 41/A/1/2019 (RO č. 8)
- deviata zmena schválená dňa 29.11.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 9)
- desiata zmena schválená OZ dňa 06.12.2019 uznesením OZ č. 48/B/1/2019 (RO č. 10)
- jedenásta zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 11)

ROZPOČET OBCE k 31.12.2019
Schválený
rozpočet

PRÍJMY CELKOM

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

2.256.980,00

2.653.484,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

1.870.685,00
368.000,00
18.295,00

2.047.517,00
426.860,00
179.107,00

z toho :
a) OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
b) RO – ZŠ s MŠ
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie RO s právnou subjektivitou

2.115.138,00
1.747.138,00
368.000,00
0,00
141.842,00
123.547,00
0,00
18.295,00

2.525.239,00
1.926.039,00
426.860,00
172.340,00
128.245,00
121.478,00
0,00
6.767,00

2.132.665,00

2.414.134,00

1.652.465,00
112.200,00
368.000,00

1.727.775,00
318.359,00
368.000,00

VÝDAVKY CELKOM
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
z toho :
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a) OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
b) RO – ZŠ s MŠ
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou
Finančné operácie RO s právnou subjektivitou
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE

958.569,00
478.369,00
112.200,00
368.000,00
1.174.096,00
1.174.096,00
0,00
0,00

1.171.485,00
500.107,00
303.378,00
368.000,00
1.242.649,00
1.227.668,00
14.981,00
0,00

+124.315,00

+ 239.350,00

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV za rok 2019
PRÍJMY SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2.653.484,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
2.562.970,87

%
plnenia
96,59

2.525.239,00

2.434.725,96

96,42

1.926.039,00
426.860,00
172.340,00
128.245,00

1.925.574,97
426.858,32
82.292,67
128.244,91

99,98
100,00
47,75
100,00

Z toho :

OBEC
Z toho :

100,200,300 - Bežné príjmy
200,300 - Kapitálové príjmy
400 - Finančné operácie
ZŠ s MŠ
Z toho :

100,200,300 - Bežné príjmy
121.478,00
121.478,35
100,00
200,300 - Kapitálové príjmy
0,00
0,00
400 - Finančné operácie
6.767,00
6.766,56
99,99
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.653.484,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
2.562.970,87 Eur, čo predstavuje 96,59 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
1.926.039,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1.925.574,97

99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.926.039,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1.925.574,97 Eur, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

a) DAŇOVÉ príjmy (100):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
1.067.245,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1.067.201,01

99,99

DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU(110)
Z rozpočtovaných 1.009.865,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.009.864,45 Eur,
čo je 100,00 % plnenie. Ide o príjmy:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ...................................... 1.009.864,45 Eur
DANE Z MAJETKU(120)
Z rozpočtovaných 28.258,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28.238,25 Eur, čo je
99,93 % plnenie. Ide o príjmy za dane z nehnuteľnosti a to konkrétne:
• dane z pozemkov ...................................................................................................... 10.212,33 Eur
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• dane zo stavieb.......................................................................................................... 17.958,52 Eur
• dane z bytov .................................................................................................................... 67,40 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 27.939,74 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 298,51
Eur. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 239,40 Eur.

DANE ZA TOVARY A SLUŽBY(130)
Z rozpočtovaných 29.122,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29.098,31 Eur, čo je
99,92 % plnenie. Z toho príjmy:
• Daň za psa ................................................................................................................. 1.022,50 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 1.012,50 Eur, za nedoplatky z minulých rokov
10,00Eur. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 35,00 Eur.

• Daň za užívanie verejných priestranstiev ...................................................................... 18,90 Eur
Z rozpočtovaných 19,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18,90 Eur

• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ...................................... 28.056,91 Eur

Z rozpočtovaných 28.063,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28.056,91 Eur. Z toho za
rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 27.867,75 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 189,16 Eur.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad v sume 119,04 Eur.

b) NEDAŇOVÉ príjmy (210, 220):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
25.093,00

Skutočnosť k 31.12.2019
24.681,98

% plnenia
98,36

PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU(210)
Z rozpočtovaných 10.002,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9.914,40 Eur, čo je
99,12 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z prenájmu z:

• pozemkov (ihrisko TJ Tatran Klin) v sume ................................................................................. 3,00Eur
• pozemkov - cintorín v sume ..................................................................................................... 330,00 Eur
• budov, priestorov a objektov v sume ..................................................................................... 9.581,40Eur

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220)
Z rozpočtovaných 11.058,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10.785,62 Eur, čo je
97,54 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem za:
• Administratívne poplatky - správne poplatky v sume ............................................... 5.649,00 Eur
Z rozpočtovaných 5.400,00 Eur bol skutočný príjem v sume 5.386,00 Eur, čo je 99,74 % plnenie.

• Pokuty, penále a iné sankcie v sume .......................................................................... 740,00 Eur
Z rozpočtovaných 740,00 Eur bol skutočný príjem v sume 740,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

• Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume ........... 4.113,62 Eur
Z rozpočtovaných 4.372,00 Eur bol k 31.12.2019 skutočný príjem v sume 4.113,62 Eur, čo je 94,09 %
plnenie. Ide o príjem z poplatkov za:
poškodený inventár .................................................................................................................. 354,79 Eur
miestny rozhlas ......................................................................................................................... 910,00 Eur
predaj smetných nádob ............................................................................................................. 493,08 Eur
predaj publikácia o obci Klin .................................................................................................. 1.782,00 Eur
opatrovateľská služba ......................................................................................................... 573,75 Eur

• Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume ............................... 546,00 Eur
Z rozpočtovaných 546,00 Eur bol k 31.12.2019 skutočný príjem v sume 546,00 Eur, čo je 100,00 %. Ide o
príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ......................................................................... 546,00 Eur

c) OSTATNÉ príjmy (240, 290):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
3.243,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3.191,96

98,43
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ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NFP, VKLADOV A ÁŽIO(240)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.200,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
1.151,97 Eur, čo predstavuje 96,00 % plnenie. Ide o príjem za úroky z účtov finančného
hospodárenia.
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY(290)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.043,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
2.039,00 Eur, čo predstavuje 99,85 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z:

• odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume ..................................................... 241,84 Eur
• dobropisov v sume ................................................................................................................... 1.798,15 Eur

d) Prijaté BEŽNÉ GRANTY a TRANSFERY (310, 330):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
834.491,00

Skutočnosť k 31.12.2019
834.481,98

% plnenia
100,00

PRIJATÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY (310)
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 809.309,00 Eur bol skutočný príjem vo výške
809.302,15 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma

Účel
v Eur
1.
Okresný úrad Žilina
667.894,00 Normatívne FP – ZŠ
2.
Okresný úrad Žilina
10.022,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ
3.
Okresný úrad Žilina
25.595,00 Asistent učiteľa ZŠ s MŠ
4.
Okresný úrad Žilina
1.448,00 Príspevok na učebnice ZŠ s MŠ
5.
Okresný úrad Žilina
3.200,00 Škola v prírode ZŠ s MŠ
6.
Okresný úrad Žilina
4.500,00 Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ
7.
Okresný úrad Žilina
7.082,00 Príspevok MŠ (PREDŠKOLÁCI)
8.
ÚPSVaR Námestovo
45.187,20 Dotácia ÚPSVaR - Stravné
9.
ÚPSVaR Námestovo
116,20 Dotácia ÚPSVaR – Školské potreby
ZŠ s MŠ Klin
765.044,40
10. MDVaRR SR
104,89 PVŠS - Cestné hospodárstvo
11. Okresný úrad Žilina
226,97 PVŠS - Životné prostredie
12. Ministerstvo vnútra SR
801,24 PVŠS - REGOP (evidencia obyvateľstva)
13. Ministerstvo vnútra SR
66,00 PVŠS – REGISTER ADRIES
14. Okresný úrad NO
2.319,56 PVŠS –Voľby PREZIDENTA
15. Okresný úrad NO
731,36 PVŠS –Voľby EÚ PARLAMENT
16. VÚC Žilina
500,00 Spoločenské akcie – Vianoce našimi očami
17. ÚPSVaR Námestovo
5.315,89 Chránené pracovisko §60 (8 hod.+ 4 hod. úväzok)
18. ÚPSVaR Námestovo
4.073,21 Chránené pracovisko §60 (5 hod)
19. ÚPSVaR Námestovo
312,24 AČ formou dobrovoľníckej činnosti §52a
20. MPRV SR
1.930,38 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, ŠR - 10%)
21. MF SR
13.500,00 Oprava havarijného stavu strechy MŠ (ŠR)
22. Okresný úrad NO (MV SR)
8.102,99 Záchranné práce – snehová kalamita
23. ÚRAD VLÁDY SR
3.000,00 Dotácia na športovú výbavu (TJ Tatran Klin)
24. ÚPSVaR Námestovo
73,02 Osobitný príjemca – prídavky na deti
25. Dobrovoľná PO SR
3.000,00 Materiálno-technické vybavenie DHZO
26. MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
200,00 Peňažný dar na podporu rozvoja obce
OBEC Klin
44.257,75
SPOLU
809.302,15
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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PRIJATÉ ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY (330)
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 25.182,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2019 vo výške 25.179,83 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Obec prijala nasledovné zahraničné bežné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
2.

Účel
v Eur
17.216,69 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
7.963,14 Projekt MIKROPROJEKT (EFRR, EÚ - 85%)
25.179,83

GMINA JELEŚNIA
Žilinský samosprávny kraj
SPOLU

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
426.860,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

426.858,32

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 426.860,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
426.858,32 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) KAPITÁLOVÉ príjmy (230):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
790,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

790,00

100,00

Kapitálové príjmy (230)
Z rozpočtovaných 790,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 790,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Konkrétne išlo o príjem z predaja pozemkov – z dôvodu
osobitného zreteľa na základe znaleckého posudku.

b) Prijaté KAPITÁLOVÉ GRANTY a TRANSFERY (320):
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
426.070,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

426.068,32

100,00

GRANTY A TRANSFERY (320)
Z rozpočtovaných 426.070,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 426.068,32 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné zahraničné kapitálové granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
2.

GMINA JELEŚNIA
MPRV SR
SPOLU

Účel

v Eur
381.219,02 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
44.849,30 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, ŠR - 10%)
426.068,32

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
172.340,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

82.292,67

47,75
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PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI a FINANČNÝMI PASÍVAMI (400)
Z rozpočtovaných 172.340,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 82.292,67 Eur, čo
predstavuje 47,75 % plnenie.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva č.19/A/2/2019 a č.19/A/3/2019 zo dňa 12.03.2019,
č.27/A/3/2019 zo dňa 05.06.2019,č.34/B/2/2019, č.34/B/3/2019, č.34/B/4/2019 a č.34/B/5/2019
zo dňa 04.09.2019, č.41/A/2/2019 zo dňa 03.10.2019 bolo postupne schválené použitie
rezervného fondu v celkovej sume 161.170,00 Eur. V skutočnosti bolo plnenie k 31.12.2019
v sume 71.123,39 Eur.
Zároveň obec v rámci príjmových finančných operácií použila aj nevyčerpané finančné
prostriedky školskej jedálne z predchádzajúceho účtovného obdobia a to v celkovej sume
11.169,28 Eur.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
128.245,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

128.244,81

100,00

a) BEŽNÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
po poslednej zmene
121.478,00
121.478,35
100,00
Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ s MŠ Klin v sume 121.478,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 121.478,35 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU mala v rámci BEŽNÝCH PRÍJMOV:
• PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (210) – za nájom telocvične
v celkovej výške 1.407,00 Eur.
• ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220) –
z rozpočtovaných príjmov v sume 63.490,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške
63.490,51 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Išlo o tieto príjmy:
Poplatok za stravu v ŠJ v sume ........................................................................... 47.092,28 Eur
Poplatok MŠ v sume ............................................................................................ 12.705,00 Eur
Poplatok ŠKD v sume ............................................................................................ 3.575,00 Eur
Poplatok ZŠ za zber šípok od Štátnych lesov v sume ...........................,..................... 96,45 Eur
Poplatok ZŠ za pedagogickú prax študenta - UMB B. Bystrica v sume ................... 21,78 Eur
• ÚROKY (240) – príjem za úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 89,71 Eur.
• INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (290) – z rozpočtovaných príjmov v sume 527,00 Eur bol
skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 526,58 Eur, čo predstavuje 99,92 % plnenie preplatok na RZZP za zamestnávateľa r. 2018 (originálne kompetencie).
• BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (310) – z rozpočtovaných grantov a transferov v sume
55.965,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 55.964,55 Eur, čo predstavuje 100,00
% plnenie. Išlo o tieto granty a transfery:
ÚPSVaR Námestovo – projekty v rámci podpory zamestnanosti v sume ............ 5.406,01 Eur
Ministerstvo PSVaR SR – projekt „V ZŠ úspešnejší“ v sume ............................ 49.305,60 Eur
Dary od FO aj PO v sume ...................................................................................... 1.252,94 Eur
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b) KAPITÁLOVÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
po poslednej zmene
0,00
0,00
Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2019 kapitálové príjmy.

c) Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE
Schválený rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
po poslednej zmene
6.767,00
6.766,56
99,99
Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 6.767,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
6.766,56 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Základná škola s materskou školou mala v rámci FINANČNÝCH OPERÁCIÍ príjmy:
PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV (453) – išlo o zapojenie príjmov:
Ministerstvo PSVaR SR – projekt „V ZŠ úspešnejší“ v sume .................................... 5.916,00 Eur
Dary od FO aj PO v sume ............................................................................................... 850,56 Eur

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV za rok 2019
VÝDAVKY
SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2.414.134,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
2.304.624,22

%
plnenia
95,46

Z toho :

OBEC
1.171.485,00
1.061.977,15
90,65
600- Bežné výdavky
500.107,00
485.593,20
97,10
700 - Kapitálové výdavky
303.378,00
208.383,95
68,69
800 - Finančné operácie
368.000,00
368.000,00
100,00
ZŠ s MŠ
1.242.649,00
1.242.647,07
100,00
600 - Bežné výdavky
1.227.668,00
1.227.666,51
100,00
700 - Kapitálové výdavky
14.981,00
14.980,56
100,00
Z rozpočtovaných celkových výdavkov2.414.134,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 2.304.624,22 Eur, čo predstavuje 95,46 % plnenie.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
500.107,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

485.593,20

97,10

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 500.107,00 Eur bolo skutočné čerpanie
v sume 485.593,20 Eur, čo predstavuje 97,10 % čerpanie.

k 31.12.2019

Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK BEŽNÉHO ROZPOČTU:
(610) MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA
Z rozpočtovaných 149.707,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 149.298,45 Eur,
čo je 99,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ
(administratívnych zamestnancov a zamestnancov na úseku rozvoja obce) starostu obce, hlavného
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kontrolóra, zamestnancov prijatých cez ÚPSVR, ale aj odmeny zapisovateľom a pomocným
pracovným silám pri voľbách prezidenta a voľbách do EÚ parlamentu.
(620) POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ
Z rozpočtovaných 56.356,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 56.308,26 Eur, čo
je 99,92 % čerpanie.
(630) TOVARY A SLUŽBY
Z rozpočtovaných 249.467,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 235.443,53 Eur,
čo je 94,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na tovary a služby na všetkých strediskách
OcÚ – t.j. na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a ostatné služby. Skutočné čerpanie prevádzkových výdavkov všetkých
stredísk OcÚ k 31.12.2019 sú nasledovné:
• (631) - Cestovné náhrady v sume 54,50 Eur: a to týkajúce sa volieb prezidenta a volieb do EÚ
parlamentu.
• (632) - Energie, vodu a komunikácie v sume 24.962,92 Eur: konkrétne elektrická energia 13.975,95 Eur; palivá (uhlie, drevo) – 6.824,41 Eur; vodné, stočné – 910,15 Eur; poštovné –
1.472,55 Eur; internet – 37,19 Eur a výdavky na telefón, mobil – 1.742,67 Eur.
• (633) - Materiál v sume 40.388,62 Eur: z toho interiérové vybavenie – 1.400,00 Eur; výpočtová
technika (USB, CD,..) – 324,30 Eur; telekomunikačná technika - 164,90 Eur; prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenia, technika a náradie – 9.496,52 Eur; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia,
technika a náradie – 1.014,40 Eur (z toho 851,80 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor);
všeobecný materiál – 13.440,61 Eur (z toho boli 3.758,91 Eur - kancelárske potreby, čistiace
prostriedky, tonere do tlačiarní, propagačné materiálny a ostatný všeobecný materiál /Ocú, PVŠS,
dom smútku/; 1.931,34 Eur - materiál na opravu a údržbu kultúrneho domu vrátane čistiacich
prostriedkov a vybavenia kuchynky KD; 6.737,68 Eur - materiál na opravu a údržbu ostatného
majetku obce /komunikácie, zberný dvor, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, ostatné budovy a pod./;
1.012,68 Eur – výdavky na všeobecný materiál k mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce PLSK /roll up, drevo na sochy, štítky na vitríny a pod./); knihy, noviny a časopisy – 3.557,52 Eur (z toho
1.351,20 Eur na vydanie obecných novín - Echo Klina); pracovné odevy, obuv a pomôcky –
4.855,89 Eur (z toho 2.148,20 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor, 1.667,25 Eur
z dotácie Úradu vlády SR na športovú výbavu pre žiakov TJ Tatran Klin a 223,79 Eur pre
zamestnanca vykonávajúceho aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v rámci dohody
s ÚPSVaR Námestovo); Potraviny (zabezpečenie pitného režimu v zmysle platných predpisov) – 11,10 Eur;
Softvér a licencie – 229,00 Eur; PHM do kosačiek, krovinorezov a píly – 565,06 Eur;
reprezentačné – 5.329,32 Eur (z toho 500,00 Eur bolo uhradené z dotácie ŽSK na akciu Vianoce
našimi očami; 174,68 Eur boli náklady na reprezentačné v rámci PVŠS a 477,30 Eur balíčky pre
prváčikov).
• (634) - Dopravné v sume 15.842,20 Eur: konkrétne PHM – 8.544,38 Eur (z toho 795,00 Eur bolo
uhradené z dotácie na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity; 1.632,82 Eur – osobné
vozidlá; 481,16 Eur - vozidlá PO; 5.477,20 Eur – traktory a 158,20 Eur – multicara); servis,
údržba a opravy vozidiel – 2.388,95 Eur (konkrétne 192,04 Eur – osobné vozidlá; 160,30 Eur vozidlá PO; 1.623,33 Eur – traktory a 413,28 Eur - multicara); poistné vozidiel – 3.603,77 Eur (z
toho 1.123,27 Eur – osobné vozidlá; 244,80 Eur - vozidlá PO; 118,39 Eur – traktory, vlečka
a 2.117,31 Eur – multicara); prepravné – 933,80 Eur (z toho 306,60 Eur – doprava do Poľska
v rámci spoločnej spolupráce; 224,00 Eur – doprava v rámci realizácie mikroprojektu PL-SK;
403,20 Eur - výlet jednota dôchodcov); parkovacie karty, diaľničné známky a parkovné poplatky –
59,50 Eur; pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodiča – 311,80 Eur.
• (635) - Rutinná a štandardná údržba v sume 59.956,51 Eur: z toho výpočtovej techniky –
125,00 Eur; prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 2.063,19 Eur
(z toho 1.807,20 Eur - oprava chladiarenského boxu v dome smútku; 31,90 Eur - oprava záložného
zdroja k počítaču a 224,09 Eur – oprava kosačiek); údržba budov, priestorov a objektov –
56.528,58 Eur (z toho 37.902,00 Eur oprava strechy na budove Materskej školy, pričom suma
13.500,00 Eur bola uhradená z dotácie MF SR; 308,88 Eur – oprava dymovodu v garáži
/administratívna budova/; 10.810,80 Eur – údržba miestnych komunikácií /asfaltovanie - asfaltový
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postrek spojovací a asfaltový betón na štátnu cestu v obci od Gábora po Motyku/; 2.626,90 Eur –
verejného osvetlenia vrátane vianočnej výzdoby; 4.680,00 Eur – jesenná regenerácia futbalového
ihriska TJ TATRAN Klin; 200,00 Eur - kultúrneho domu (oprava rohovej lišty na pódiu KD)
a údržba, aktualizácia softvéru – 1.239,74 Eur.
• (636) - Nájomné za nájom v sume 311,15 Eur: z toho nájom pozemkov - 311,15 Eur (z toho
1,09 Eur – Slovenskému vodohospodárskemu podniku, a.s. za užívanie Klinského potoka; 30,06 Eur
– Urbáru za cintorín, parkovisko pri MŠ a pozemky pod rozhľadňu v rámci projektu Cyklocesta,
40,00 Eur – FO za nájom pozemkov pod chodník k rozhľadni v rámci projektu Cyklocesta a 240,00
Eur prenájom ľadovej plochy na korčuľovanie pre občanov Klina).
• (637) - Ostatné služby v sume 93.927,63 Eur: z toho školenia – 1.569,60 Eur; konkurzy
a súťaže – 5.646,58 Eur (z toho 648,00 Eur – verejné obstarávanie; 2.593,56 Eur – výdavky na
podujatia v rámci realizácie mikroprojektu PL-SK; 43,47 Eur – stretnutie dôchodcov a 2.361,55 Eur
– výdavky na ostatné kultúrne podujatia a akcie organizované v obci /Vzdanie úcty k životu, Obecné
páračky, Deň obce, Hubert – poľovnícke združenie, Výstava domácich zvierat – drobnochovatelia,
Stolnotenisový turnaj a pod./); propagácia, reklama a inzercia – 1.676,16 Eur (kalendáre obce);
všeobecné služby – 38.487,60 Eur (z toho 5.816,40 Eur – odhŕňanie snehu, ktoré bolo uhradené
z dotácie na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity; 1.353,01 Eur – elektronické
prístupové dáta Topset; 399,26 Eur - revízie a kontroly; 28.777,33 Eur – zber, preprava,
zneškodnenie odpadov vrátane ostatných výdavkov týkajúcich sa odpadového hospodárstva; 151,40
Eur – čistenie obrusov; 1.984,00 Eur – grafické spracovanie a fotoslužby týkajúce sa vydávania
Echo Klina a 6,20 Eur – ostatné služby /tlač, napaľovanie CD výroba kľúčov, pečiatok, viazania
a pod./); špeciálne služby – 6.203,00 Eur (z toho 960,00 Eur – audítorské služby; 1.644,00 Eur –
výdavky na BOZP a PO; 450,00 Eur – vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na
projekt „Rozšírenie kamerového systému obce“; 1.344,00 Eur – poradensko-konzultačné služby
k odpadovému hospodárstvu; 1.715,00 Eur – ostatné špeciálne služby /vypracovanie žiadosti o NFP
k mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK, tiež vybudovanie Detského ihriska a za
vyhodnotenie priorít komunitného plánu sociálnych služieb obce Klin/ a 90,00 Eur doplnenie
dokumentácie uličnej siete obce Klin – názvoslovie nových ulíc; náhrady – 93,02 Eur (z toho 73,02
– prídavky na deti v rámci osobitného príjemcu a 20,00 Eur za povinnú lekársku prehliadku
zamestnanca obce); cestovné náhrady – 294,30 Eur (voľby prezidenta a do EÚ parlamentu);
poplatky a odvody – 6.546 43 Eur (z toho 483,70 Eur – bankové poplatky; 107,00 Eur – poplatok
SZRB za vedenie úverového účtu; 5.770,33 Eur – poplatky za uloženie odpadu; 165,00 Eur –
správne poplatky a kolky; 20,40 Eur – poplatok SOZA); stravovanie – 5.875,70 Eur; poistné
majetku a osôb – 940,87 Eur (z toho 615,25 Eur – poistenie budov a DHM; 318,98 Eur – poistenie
projektu „Zberný dvor a 6,64 Eur úrazové poistenie osoby vykonávajúcej aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby); prídel do sociálneho fondu – 1.909,87 Eur; odmeny a príspevky –
3.910,80 Eur (z toho 1.206,40 Eur – členom volebnej komisie pri voľbách prezidenta a do EÚ
parlamentu; 2.606,00 Eur – poslancom a členom komisií pri OZ; 60,00 Eur – zástupcovi starostu
a 38,40 Eur - poplatok za používanie zvukových záznamov v miestnom rozhlase /SLOVGRAM/);
odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru – 13.042,21 Eur (z toho 177,20 Eur – voľby
prezidenta a do EÚ parlamentu; 780,00 Eur – dohody za odhŕňanie snehu, ktoré bolo uhradené
z dotácie na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity; 198,00 Eur – údržba budov
a majetku obce; 481,50 Eur – zimná údržba komunikácií; 2.400,00 Eur – spravovanie zberného
dvora; 3.974,76 Eur – futbalový krúžok; 4.421,62 Eur – dohody k realizácii mikroprojektu v rámci
cezhraničnej spolupráce PL-SK /externý manažment, vyrezávanie drevených sôch/; 407,50 Eur –
príprava Echo Klina; 115,92 Eur – krúžok prvej pomoci v MŠ; 85,71 Eur – lekársky posudok
k poskytovaniu sociálnej služby občanom obce); pokuty a penále – 149,10 Eur (z toho 39,10 Eur –
daňový úrad a 110,00 Eur – pokuta za nepodrobenie vozidla Multicar technickej a emisnej kontrole
v zákonnej lehote); služby zdravotníckym zariadeniam – 150,00 Eur (dopravno-psychologické
vyšetrenie 2 vodičov DHZO s právom prednostnej jazdy); dane – 428,56 Eur (z toho 205,60 Eur daň z úroku a 222,96 Eur – koncesionársky poplatok); reprezentačné výdavky (catering) –
3.085,00 Eur (z toho 840,00 Eur – akcie organizované obcou; 475,00 Eur - hasiči; 1.770,00 Eur – k
realizácii mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK); vrátky – 913,33 Eur (z toho
559,63 Eur – nevyčerpaná záloha na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu; 353,70 Eur –
nevyčerpané dotácie ZŠsMŠ /lyžiarsky kurz, škola v prírode a príspevok na učebnice/); služby
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v oblasti informačno-komunikačných technológií – 3.005,50 Eur (z toho 1.505,50 Eur – za ročnú
prevádzku redakčného systému, webového sídla obce, prevádzky GDPR + SSL, zabezpečenie správy
dokumentov na CUET /BROS Computing s.r.o. a Galileo Corporation s.r.o./ a webovú aplikáciu
geosence; 1.500,00 Eur – za spravovanie a úpravu webovej stránky obce).
(640) BEŽNÉ TRANSFERY
Z rozpočtovaných 43.712,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 43.678,16 Eur, čo
predstavuje 99,92 % čerpanie. Z toho konkrétne:
• (641) - Transfery v rámci verejnej správy v sume 5.194,30 Eur: z toho na Spoločný stavebný
úrad Zákamenné – 4.114,90 Eur a 1.080,30 Eur – na Centrá voľného času Námestovo a Trstená.
• (642) - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 36.483,86 Eur: z
toho občianskym združeniam - 16.700,00 Eur (z toho bežný transfer 16.400,00 Eur – TJ Tatran
Klin na činnosť športových aktivít futbalového oddielu a hokejového klubu; 300,00 Eur – OZ
Orlovňa na zabezpečenie zdravotného cvičenia pre občanov obce Klin); členské príspevky –
4.062,34 Eur (RVC, Región Beskydy, ZMOBO, Človek človeku, Asociácia horských sídiel, ZMOS,
Agentúra SEVER, Biela Orava a členské príspevky DPO SR); Spišskej katolíckej charite –
1.691,52 Eur (poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári); BT na odstupné – 12.280,00
Eur (starosta obce); BT jednotlivcom – 1.750,00 Eur (vzdanie úcty k životu); Transfery
nefinančným subjektom – FOI podnikateľom – 2.000,00 Eur (Peter Triebeľ na podujatia / akcie
konané v roku 2019 – Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík).
(650) SPLÁCANIE ÚROKOV A OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S ÚVEROM,
PÔŽIČKOU, NÁVRATNOU FINANČNOU VÝPOMOCOU A FIN. PRENÁJMOM
Z rozpočtovaných 865,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 864,80 Eur, čo
predstavuje 99,98 % čerpanie. Z toho konkrétne:
• (651) - Splácanie úrokov v tuzemsku v sume 864,80 Eur: úroky z bankového úveru.

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
303.378,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

208.383,95

68,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 303.378,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 208.383,95 Eur, čo predstavuje 68,69 % čerpanie.
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

MEDZI VÝZNAMNÉ POLOŽKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU PATRÍ:
(711) NÁKUP POZEMKOV a NEHMOTNÝCH AKTÍV
Z rozpočtovaných 4.493,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3.956,16 Eur, čo
predstavuje 88,05 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (711001) - Nákup pozemkov v sume 920,16 Eur: išlo o nákup pozemkov pod miestne
komunikácie a to konkrétne: 94,00 Eur – MK Slnečná (Revaj K.- Bahledová Ž.); 66,00 Eur – MK
Pod Grapou (Zámenná zmluva Obec – Šimko, Šimková); 280,00 Eur – MK Roveň (Krivánik Ľ., Kviatek
P., Bahleda M.); 264,00 Eur – MK Kunová (Kubanek J.- Zemenčíková N.); 152,00 Eur – MK
Chotárna (Basár J.- Kostol) a 64,16 Eur - MK Plátennícka (Katrák P.- Zábeľová A.).
• (711005) – Ostatných nehmotných aktív v sume 3.036,00 Eur: webová stránka obce (1.668,00
Eur) vrátane balíka GDPR + SSL (540,00 Eur) a prepojenia úradnej tabule na CUET (828,00 Eur).
(714) NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Z rozpočtovaných 64.690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 54.689,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
12

• (714001) - Osobných automobilov v sume 54.689 Eur: na obec Klin – Škoda KODIAQ vrátane
zimných pneumatík a diskov na pneumatiky v sume 34.699,00 Eur a pre ZŠsMŠ Klin – Peugeot
EXPERT Combi v sume 19.990,00 Eur (vozidlo bolo uhradené z prostriedkov rezervného fondu
a na základe schválenia OZ bolo zverené do správy ZŠsMŠ Klin).
(716) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Z rozpočtovaných 18.776,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7.195,90 Eur, čo
predstavuje 38,32 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (716000) - Prípravná a projektová dokumentácia v sume 7.195,60 Eur: na miestne
komunikácie, chodníky – 642,00 Eur, t.j. za vypracovanie KZ vrátane kolkov k zavkladovaniu
odkupovaných pozemkov pod MK a to konkrétne: 126,00 Eur - MK Roveň (Krivánik Ľ., Kviatek P.,
Bahleda M.); 82,00 Eur - MK Slnečná (Úradník S.- Bolibruch M.); 82,00 Eur - MK Západná (Laššák
Z.- Šatan S.); 82,00 Eur - MK Kunova (Kubanek J. – Zemenčíková N.); 75,00 Eur - MK Plátennícka
(Katrák P. – Zábeľová A.); 75,00 Eur - MK Chotárna (Basár J. - Kostol); a za GP k vytýčeniu MK
a to konkrétne: 120,00 Eur – Ul. Plátennícka (od Vošku – po Zábeľa); na kanalizáciu – 13,90 Eur,
t.j. za vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a ST, a.s. a DIGI, s.r.o. (kanalizácia
ROVEŇ – Zlepšenie kvality životného prostredia); na verejné osvetlenie – 300,00 Eur, t.j. za
vypracovanie PPD k rozšíreniu VO „Ul. Západná“; na projekt „Prístavba kuchyne a jedálne
ZŠsMŠ“ – 6.240,00 Eur (z toho 6.000,00 Eur bolo uhradené z prostriedkov rezervného fondu).
(717) REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA
Z rozpočtovaných 222.219,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 139.427,84 Eur,
čo predstavuje 62,74 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• (717001) - Realizácia nových stavieb v sume 46.929,80 Eur: na miestne komunikácie –
46.161,12 Eur, t.j. MK/zhutnenie ŠTRKOM v celkovej sume 44.069,88 Eur a to konkrétne:
5.640,00 Eur - Ul. Chotárna (Matušák Peter – Klinovský Marek); 17.429,88 Eur - Ul. Školská (časť
ROVEŇ: Ondreják Ľubomír – Matejíčková Jaroslava); 21.000,00 Eur - Ul. Plátennícka (Voška
Michal – Zábeľ Dušan, z toho suma 1.933,53 Eur bolo uhradených z prijatého kapitálového
transferu z MPRV SR (preplatená ŽoP na projekt Cyklocesta - ŠR); a MK/ASFALTOVANIE
v celkovej sume 2.091,24 Eur - Ul. Južná (doasfaltovanie od Rapšíka Milana – po Svetlošákovú
Adelu); na odpady – 768,68 Eur (vybudovanie malej kompostárne vrátane oplotenia za účelom
zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu KO zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje
100 ton podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch – materiál na oplotenie a zemné práce bagrom na
kompostovisku).
• (717003) - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume 92.498,04 Eur: na rozšírenie
vodovodnej siete v lokalite Grúň – 46.820,35 Eur (hlavná trasa po Ul. Školskej „Laššák E.–
Laššák L.“ a bočné ulice „Gočala J.–Laššák J.“, Turac Ľ.-Litvák J.“, „Volf J.–Pindjak P.“,
„Ondreják Ľ.-Matejíčková J.“); na rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite Grúň – 35.972,46 Eur
(hlavná trasa po Ul. Školskej „Laššák E.– Laššák L.“ a bočné ulice „Gočala J.–Laššák J.“, Turac
Ľ.-Litvák J.“, „Volf J.–Pindjak P.“, „Martvoň M.- Ing. Kubalák V.“); na miestne komunikácie –
4.448,87 Eur (doasfaltovanie MK Pod Grapou od Červeňa Martina po Mešku Štefana); na verejné
osvetlenie – 5.256,35 Eur (dobudovanie časti verejného osvetlenia na Ul. Západnej).
• (718005) – Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia v sume 3.115,05 Eur: technické zhodnotenie „Kamerového systému“ v obci Klin
z dôvodu prepojenia na optickú sieť DSiDATA s.r.o. Námestovo.

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
368.000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

368.000,00

100,00
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 368.000,00 Eur bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2019 v sume 368.000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Konkrétne išlo
o splátku bankového úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. k projektu „Turistika
bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina“ realizovaného
v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

4. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
1.242.649,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1.242.647,07

100,00

a) BEŽNÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
po poslednej zmene
1.227.668,00
1.227.666,51
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1.227.668,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 1.227.666,51 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho:
(610) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ....................... 752.593,89 EUR
(620) Poistné a príspevok do poisťovní ............................................................... 270.918,25 EUR
(630) Tovary a služby ........................................................................................... 197.384,94 EUR
(640) Bežné transfery................................................................................................ 6.769,43 EUR
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s Materskou školou .................................................................. 1.227.666,51 EUR
b) KAPITÁLOVÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
po poslednej zmene
14.981,00
14.980,56
100,00
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 14.981,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 14.980,56 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho:
(713) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ŠJ) ........................ 8.610,00 EUR
(714) Nákup dopravných prostriedkov (zimné pneumatiky na PEUGEOT) .............. 520,00 EUR
(717) Realizácia nových stavieb (altánok pri MŠ) ................................................... 5.850,56 EUR
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. PREBYTOK/SCHODOK rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

BEŽNÉ PRÍJMY spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2019
v Eur
2.047.053,32
1.925.574,97
121.478,35

14

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/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
UPRAVENÝ PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu

1.713.259,71
485.593,20
1.227.666,51

+ 333.793,61
426.858,32
426.858,32
0,00

223.364,51
208.383,95
14.980,56

+203.493,81
+ 537.287,42
- 39.712,22
+ 497.575,20

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

89.059,23

z toho : príjmové FO obce

82.292,67

príjmové FO RO

6.766,56

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

368.000,00

z toho : výdavkové FO obce

368.000,00

výdavkové FO RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku – ZŠsMŠ (Projekt /357/ - 15.777,60 € )
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Úrad vlády SR /357/ - 204,15 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (ÚPSVaR obedy zadarmo /357/ - 17.220,98 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Školská jedáleň /384/ - 6.509,49 €)
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

0,00

- 278.940,77
2.562.970,87
2.304.624,22
+ 258.346,65
- 15.777,60
- 204,15
- 17.220,98
- 6.509,49
+ 218.634,43

Prebytok rozpočtu v sume 537.287,42 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, po vylúčení o nevyčerpané finančné
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 39.712,22 Eur,
- bol použitý na vysporiadanie zostatku 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 278.940,77 Eur,
- zostatok prebytku hospodárenia vo výške 218.634,43 Eur navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 33.202,73 Eur, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva (projekt „V Základnej škole úspešnejší“) v sume
15.777,60 Eur,
- podporu rozvoja športu na rok 2019 (nákup športovej výbavy) v sume 204,15 Eur,
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-

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v zmysle
zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 17.220,98 Eur.
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 6.509,49 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
218.634,43 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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Schválenie čerpania RF:
1-2. uznesenie OZ č. 19/A/2/2019 + č. 19/A/3/2019 zo dňa 12.03.2019;
3. uznesenie OZ č. 27/A/3/2019 zo dňa 05.06.2019;
4.-7. uznesenie OZ č. 34/B/2/2019 + č. 34/B/3/2019 + č. 34/B/4/2019 +
č.34/B/5/2019 zo dňa 04.09.2019;
8. uznesenie OZ č. 41/A/2/2019 zo dňa 03.10.2019;
V celkovej sume 161.170,00 Eur

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
234.842,83
99.583,81
-

71.123,39

-

263.303,25

PEŇAŽNÝ FOND
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p..
SOCIÁLNY FOND
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravujú Zásady pre používanie sociálneho fondu a Kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019

Suma v EUR
214,77

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky

1.944,43
1.672,88
-

KZ k 31.12.2019

486,32
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FOND PREVÁDZKY, ÚDŽBY A OPRÁV
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z. z. v z.n.p.
FOND ROZVOJA BÝVANIA
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

6.277.287,69

6.497.576,90

Neobežný majetok spolu

3.827.556,80

3.905.246,38

44.533,85

41.603,74

3.509.740,74

3.590.360,43

273.282,21

273.282,21

2.443.884,12

2.586.379,38

16.497,12

19.367,72

2.074.754,76

2.051.437,13

0,00

0,00

6.821,55

9.215,90

345.810,69

506.358,63

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

5.846,77

5.951,14

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

6.277.287,69

6.497.576,90

Vlastné imanie

2.862.367,97

3.120.277,21

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2.862.367,97

3.120.277,21

407.826,87

45.949,92

960,00

1.020,00

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

17.425,13

355,43

630,68

38.511,44

26.874,11

368.000,00

0,00

3.007.092,85

3.331.349,77

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

Druh záväzkov voči:
• dodávateľom
• zamestnancom (mzda, SF)
• poisťovniam a DSS
• daňovému úradu
• štátnemu rozpočtu
• bankám
• štátnym fondom (ŠFR, ŠF)
• ostatné záväzky (zrážky zo
mzdy, odbory, poslanci OZ)
• ostatné záväzky (vykúpenie z
viazanosti O2)
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

14.258,28
5.710,46
5.847,06
1.330,38
0,00
0,00
0,00
343,61

14.018,65
5.710,46
5.847,06
1.330,38
0,00
0,00
0,00
343,61

239,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,00

15,00

0,00

27.504,79

27.265,16

239,63

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

SZRB, a.s.

Turistika
bez hraníc

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

0,00

368.000,00

864,80

0,00

2019

Obec v roku 2018 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí úveru na predfinancovanie nákladov projektu
„Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina“.
Úver bol krátkodobý s dobou splatnosti do 31.12.2019, splátky úrokov boli mesačné, pričom
istina bola splatená jednorázovo z prijatých prostriedkov NFP v júli 2019.
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 ročných 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.
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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:
• skutočné bežné príjmy obce
• skutočné bežné príjmy RO
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
• zostatok istiny z bankových úverov
• zostatok istiny z pôžičiek
• zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
• zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
• zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
• zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
• zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
• zostatok istiny z ........
SPOLU CELKOVÁ SUMA DLHU OBCE k 31.12.2019
DO CELKOVEJ SUMY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ ZÁVÄZKY:
• z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
• z úveru z Environmentálneho fondu
• z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
• z úverov ................
SPOLU SUMA ZÁVÄZKOV, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
SPOLU UPRAVENÁ CELKOVÁ SUMA DLHU OBCE k 31.12.2019

1.641.679,07
123.290,77
1.764.969,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1.764.969,84

-%

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:
1.641.679,07
• skutočné bežné príjmy obce
123.290,77
• skutočné bežné príjmy RO
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2018
1.764.969,84
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené o:
617.744,84
• dotácie na prenesený výkon štátnej správy(celá suma transferov: 312 okrem nižšie uvedených)
0,00
• dotácie z MF SR
23.838,12
• dotácie z ÚPSVR
0,00
• príjmy z náhradnej výsadby drevín
32.870,00
• dotácie k projektom
0,00
• ostatné dotácie
9.889,98
• účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov: 311)
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené k 31.12.2018
684.342,94
SPOLU UPRAVENÉ BEŽNÉ PRÍJMY k 31.12.2018 *
1.080.626,90
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového
predčasného splatenia:
0,00
• 821004
0,00
• 821005
0,00
• 821007
0,00
• 821009
0,00
• 651002
0,00
• 651003
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• 651004
SPOLU SPLÁTKY ISTINY A ÚROKOV k 31.12.2019 **

0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2019 **

Skutočné UPRAVENÉ bežné
príjmy k 31.12.2018 *

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

1.080.626,90

-%

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍPRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Klin 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 v súlade s VZN č. 30/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Klin právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na ...........
- kapitálové výdavky na ............
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Telovýchovná jednota TATRAN Klin - bežné výdavky

16.400,00

16.400,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

300,00

300,00

0,00

18.700,00

18.700,00

0,00

na športové aktivity futbalového oddielu a hokejového klubu
Peter Triebeľ - bežné výdavky na podujatia a akcie
„Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský
kotlík“ konané v dňoch 03.03.2019, 14.07.2019 a 06.10.2019

Občianske združenie Orlovňa Klin – bežné výdavky na
zabezpečenie zdravotného cvičenia pre občanov obce
Klin v roku 2019
SPOLU

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-4-

K 31.12.2019 boli obci Klin vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
č.30/2017o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin. Poskytnuté dotácie
z rozpočtu boli zverejnené na stránke obce v časti „Zverejňovania“ → „Úradná tabuľa“
„Zmluvy“.

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH podnikateľskej činnosti
Obec Klin nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
ORGANIZÁCIÁM:

voči

zriadeným

právnickým

osobám

t.j.

ROZPOČTOVÝM

• PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA, VLASTNÉ PROSTRIEDKY RO (584)
Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3
– stĺ. 4)
vrátené na
účet obce
-5 -

ZŠ s MŠ Klin (originálne kompetencie)
ZŠ s MŠ Klin (mimoškolské aktivity)
ZŠ s MŠ Klin (spolufinancovanie projektu)

0,00 371.143,00 370.939,57
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
2.076,00
2.076,00

203,43
0,00
0,00

PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA

0,00

378.259,00

378.055,57

203,43

0,00
11.169,28

18.421,52
47.092,28

18.416,20
51.752,07

5,32
6.509,49

11.169,28

65.513,80

70.168,27

6.514,81

11.169,28 443.772,80 448.223,84

6.718,24

Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy)
ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy - školská jedáleň)
VLASTNÉ PROSTRIEDKY RO

SPOLU

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2019
-3 -

• prostriedky od ostatných SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY napr.: zo ŠR (357)
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Klin (OÚ Žilina– normatívne FP)
ZŠ s MŠ Klin (OÚ Žilina– nenormatívne FP)
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR - strava)
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR - školské potreby)
ZŠ s MŠ Klin (ÚPSVaR – CHP,1.zamestnanie, AČ)
ZŠ s MŠ Klin (Preplatky RZZP - ŠR)
ZŠ s MŠ Klin (MPSVaR SR –v ZŠ úspešnejší)
SPOLU

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3 –
stĺ. 4)

-2-

r. 2019
-3-

0,00 667.894,00 667.894,00
0,00 51.847,00 51.493,30
0,00 45.187,20 27.966,22
0,00
116,20
116,20
0,00
5.406,01
5.406,01
0,00
0,00
0,00
5.916,00 49.305,60 39.444,00
5.916,00 819.756,01 792.319,73

0,00
353,70
17.220,98
0,00
0,00
0,00
15.777,60
33.352,28

-5-

• prostriedky od OSTATNÝCH SUBJEKTOV napr.: DARY (351, 354, 372)
Rozpočtová organizácia

DAR
SPOLU
Finančné prostriedky RO SPOLU

Suma zostatku
FP z minulých
rokov

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2019
-3-

850,56
850,56

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3
– stĺ. 4)

-5-

1.252,94
1.252,94

2.103,50
2.103,50

17.935,84 1.264.781,75

1.242.647,07

0,00
0,00
40.070,52
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým
ORGANIZÁCIÁM:
Obec Klin nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

osobám

t.j.

PRÍSPEVKOVÝM

Finančné usporiadanie voči založeným PRÁVNICKÝM OSOBÁM:
Obec Klin nemá založenú právnickú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči ŠTÁTNEMU ROZPOČTU:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť: školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
-2-

Suma zostatku
FP z minulých
rokov

-3-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
r. 2019
-4-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

(stĺ.2 + stĺ.3 –
stĺ.4)

Rozdiel

-5-

-6-

BEŽNÉ VÝDAVKY
OÚ Žilina
ZŠ Normatívne výdavky

0,00

667.894,00

667.894,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Vzdelávacie poukazy

0,00

10.022,00

10.022,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Asistent učiteľa

0,00

25.595,00

25.595,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Príspevok na učebnice

0,00

1.448,00

1.444,30

3,70

OÚ Žilina

ZŠ Škola v prírode

0,00

3.200,00

3.000,00

200,00

OÚ Žilina

ZŠ Lyžiarsky kurz

0,00

4.500,00

4.350,00

150,00

OÚ Žilina

0,00

7.082,00

7.082,00

0,00

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
MPSVaR SR

ZŠ Príspevok MŠ
(PREDŠKOLÁCI)
ZŚ Dotácia na STRAVNÉ

0,00

45.187,20

27.966,22

17.220,98

ZŠ Dotácia na ŠKOLSKÉ
POTREBY
ZŠ Dotácia na CHP, AČ,
1.zamestnanie
ZŠ Projekt „V ZŠ úspešnejší“

0,00

116,20

116,20

0,00

0,00

5.406,01

5.406,01

0,00

5.916,00

49.305,60

39.444,00

15.777,60

MDVaRR SR

PVŠS Cestné hospodárstvo

0,00

104,89

104,89

0,00

OÚ Žilina

PVŠS Životné prostredie

0,00

226,97

226,97

0,00

PVŠS REGOP (evidencia

0,00

801,24

801,24

0,00

PVŠS REGISTER
ADRIES
PVŠS Voľby
PREZIDENTA
PVŠS Voľby do EÚ
PARLAMENTU
PVŠS Záchranné práce
(MV SR)
Oprava strechy v Materskej
škole – havarijný stav

0,00

66,00

66,00

0,00

0,00

2.319,56

1.824,85

494,71

0,00

731,36

666,44

64,92

0,00

8.102,99

8.102,99

0,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

Úrad vlády SR

Športovávýbava
(TJ Tatran Klin)

0,00

3.000,00

2.795,85

204,15

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo

Dotácia – chránené
pracovisko §60 (rozvoj obce)
Dotácia – chránené
pracovisko §60 (OcÚ)

0,00

5.315,89

5.315,89

0,00

0,00

4.073,21

4.073,21

0,00

MV SR

obyvateľstva)

MV SR
Okresný úrad
NO
Okresný úrad
NO
Okresný úrad
NO
MF SR
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ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
MPRV SR
Dobrovoľná
PO SR
KAPITÁLOVÉ
MPRV SR

Dotácia – AČ formou
dobrovoľníckej činnosti §52

0,00

312,24

312,24

0,00

Osobitný príjemca –
prídavky na deti

0,00

73,02

73,02

0,00

Cyklocesta (EFRR, ŠR – 10%)

0,00

1.930,38

1.930,38

0,00

Materiálno-technické
vybavenie DHZO
VÝDAVKY
Cyklocesta ( EFRR, ŠR – 10%)

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

44.849,30

44.849,30

0,00

5.916,00

908.163,06

879.963,00

34.116,06

SPOLU

c) Finančné usporiadanie voči ŠTÁTNYM FONDOM
Právnická osoba

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

SPOLU

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-4-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

17.216,69

17.216,69

0,00

381.219,02
398.435,71

381.219,02
398.435,71

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

1.065,00
15,30
4.114,00
5.194,30

1.065,00
15,30
2.897,10
3.977,40

0,00
0,00
1.216,90
1.216,90

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

d) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ
Obec

-2-

-4-

BEŽNÉ VÝDAVKY

GMINA JELEŚNIA – CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

GMINA JELEŚNIA – CYKLOCESTA (EFRR, EÚ - 85%)
SPOLU

Obec

-2-

Mesto Námestovo – CVČ
Mesto Trstená – CVČ
SOcÚ Zákamenné
SPOLU

-4-

e) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM VÚC
VÚC

-2-

-4-
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Žilinský samosprávny kraj – MIKROPROJEKT „PL-SK“

7.963,14

7.963,14

0,00

500,00
8.463,14

500,00
8.463,14

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

0,00
0,00

0,00
0,00

(EFRR, EÚ – 85%)

Žilinský samosprávny kraj – Vianoce našimi očami
SPOLU

VÚC

-2-

SPOLU

0,00
0,00

-4-

12.HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - Hodnotiaca
správa k plneniu programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a
k Záverečnému účtu za rok 2019.

stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 218.634,43 EUR.
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