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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 15.12.2017 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 169/A/1/2017. Súčasťou schváleného rozpočtu je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.
Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 2)
- tretia zmena schválená OZ dňa 16.03.2018 uznesením OZ č. 175/B/1/2018 (RO č. 3)
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 4)
- piata zmena schválená dňa 31.05.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 5)
- šiesta zmena schválená OZ dňa 22.06.2018 uznesením OZ č. 182/B/1/2018 (RO č. 6)
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 7)
- ôsma zmena schválená OZ dňa 21.09.2018 uznesením OZ č. 191/B/1/2018 (RO č. 8)
- deviata zmena schválená dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 9)
- desiata zmena schválená OZ dňa 05.11.2018 uznesením OZ č. 198/B/1/2018 (RO č. 10)
- jedenásta zmena schválená dňa 30.11.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 11)
- dvanásta zmena schválená OZ dňa 07.12.2018 uznesením OZ č. 8/B/1/2018 (RO č. 12)

ROZPOČET OBCE k 31.12.2018
Schválený
rozpočet

PRÍJMY CELKOM

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

2.014.099,00

2.732.138,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

1.655.051,00
0,00
359.048,00

1.765.686,00
343.416,00
623.036,00

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

1.933.802,00
1.574.754,00
0,00
359.048,00
80.297,00
80.297,00
0,00
0,00

2.583.841,00
1.642.396,00
343.416,00
598.029,00
148.297,00
123.290,00
0,00
25.007,00

2.014.099,00

2.616.934,00

1.436.242,00
577.857,00
0,00

1.530.358,00
1.080.576,00
6.000,00

VÝDAVKY CELKOM
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
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z toho :
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

1.028.270,00
450.413,00
577.857,00
0,00
985.829,00
985.829,00
0,00
0,00

1.567.775,00
484.319,00
1.077.456,00
6.000,00
1.049.159,00
1.046.039,00
3.120,00
0,00

0,00

+ 115.204,00

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV za rok 2018
PRÍJMY SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.732.138,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
2.731.419,38

%
plnenia
99,97

2.583.841,00

2.583.122,51

99,97

1.642.396,00
343.416,00
598.029,00
148.297,00

1.641.679,07
343.415,22
598.028,22
148.296,87

99,96
100,00
100,00
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
123.290,00
123.290,77
100,00
200,300 - Kapitálové príjmy
0,00
0,00
400 - Finančné operácie
25.007,00
25.006,10
99,99
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.732.138,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2.731.419,38 Eur, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1.642.396,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1.641.679,07

99,96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.642.396,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1.641.679,07 Eur, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

a) DAŇOVÉ príjmy (100):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
972.344,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

971.855,97

94,49

DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (110)
Z rozpočtovaných 916.210,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 915.801,21 Eur, čo
je 99,95 % plnenie. Ide o príjmy:
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..................................... 915.801,21 Eur
DANE Z MAJETKU (120)
Z rozpočtovaných 27.850,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27.806,92 Eur, čo je
99,84 % plnenie. Ide o príjmy za dane z nehnuteľnosti a to konkrétne:
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• dane z pozemkov .................................................................................................... 10.444,29 Eur
• dane zo stavieb........................................................................................................ 17.295,23 Eur
• dane z bytov................................................................................................................... 67,40 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2018 bolo zinkasovaných 27.258,34 Eur, za nedoplatky z minulých rokov
548,58 Eur. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 418,01 Eur.

DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (130)
Z rozpočtovaných 28.284,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28.247,84 Eur, čo je
99,87 % plnenie. Z toho príjmy:
• Daň za psa ............................................................................................................... 1.093,33 Eur
Z toho za rozpočtový rok 2018 bolo zinkasovaných 1.018,33 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 75,00
Eur. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 20,00 Eur.

• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .................................... 27.154,51 Eur
Z rozpočtovaných 27.170,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27.154,51 Eur. Z toho za
rozpočtový rok 2018 bolo zinkasovaných 26.853,05 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 301,46 Eur.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad v sume 242,50
Eur.

b) NEDAŇOVÉ príjmy (210, 220):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
20.713,00

Skutočnosť k 31.12.2018
20.568,81

% plnenia
99,30

PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (210)
Z rozpočtovaných 10.062,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9.997,34 Eur, čo je
99,35 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z prenájmu z:

• pozemkov (ihrisko TJ Tatran Klin) v sume ................................................................................. 3,00 Eur
• pozemkov - cintorín v sume ..................................................................................................... 366,00 Eur
• budov, priestorov a objektov v sume ..................................................................................... 9.628,34 Eur

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220)
Z rozpočtovaných 10.651,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10.571,47 Eur, čo je
99,25 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem za:
• Administratívne poplatky - správne poplatky v sume ............................................. 5.649,00 Eur
Z rozpočtovaných 5.650,00 Eur bol skutočný príjem v sume 5.649,00 Eur, čo je 99,98 % plnenie.

• Pokuty, penále a iné sankcie v sume ......................................................................... 920,00 Eur
Z rozpočtovaných 920,00 Eur bol skutočný príjem v sume 920,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

• Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume ......... 3.439,47 Eur
Z rozpočtovaných 3.518,00 Eur bol k 31.12.2018 skutočný príjem v sume 3.439,47 Eur, čo je 97,77 %
plnenie. Ide o príjem z poplatkov za:
poškodený inventár .................................................................................................................. 333,14 Eur
miestny rozhlas ......................................................................................................................... 760,00 Eur
predaj smetných nádob ............................................................................................................. 752,28 Eur
kopírovanie .......................................................................................................................... 6,05 Eur
predaj výrobkov, tovarov a služieb (zber separovaného odpadu) ............................................. 1.588,00 Eur

• Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume .............................. 563,00 Eur
Z rozpočtovaných 563,00 Eur bol k 31.12.2018 skutočný príjem v sume 563,00 Eur, čo je 100,00 %. Ide
o príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ......................................................................... 563,00 Eur

c) OSTATNÉ príjmy (240, 290):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
4.668,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4.589,44

98,32
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ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NFP, VKLADOV A ÁŽIO (240)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.430,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
1.391,84 Eur, čo predstavuje 97,33 % plnenie. Ide o príjem za úroky z účtov finančného
hospodárenia.
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (290)
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.238,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
3.197,60 Eur, čo predstavuje 98,75 % plnenie. Uvedená suma predstavuje príjem z:
• odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume ................................................... 320,14 Eur
• dobropisov v sume .................................................................................................................. 2.456,53 Eur
• vratiek v sume ........................................................................................................................... 420,93 Eur

d) Prijaté BEŽNÉ GRANTY a TRANSFERY (310, 330):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
644.671,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

644.664,85

100,00

PRIJATÉ TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY (310)
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 644.671,00 Eur bol skutočný príjem vo
výške 644.664,85 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma

Účel

v Eur
Okresný úrad Žilina
579.897,00 Normatívne FP – ZŠ
Okresný úrad Žilina
9.837,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
10.080,00 Asistent učiteľa ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
129,00 Príspevok na učebnice ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
2.900,00 Škola v prírode ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
4.950,00 Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ
Okresný úrad Žilina
7.220,00 Príspevok MŠ (PREDŠKOLÁCI)
ÚPSVaR Námestovo
1.340,85 Dotácia ÚPSVaR - Stravné
ÚPSVaR Námestovo
182,60 Dotácia ÚPSVaR – Školské potreby
ZŠ s MŠ Klin
616.536,45
10. MDVaRR SR
104,50 PVŠS - Cestné hospodárstvo
11. Okresný úrad Žilina
227,09 PVŠS - Životné prostredie
12. Ministerstvo vnútra SR
798,27 PVŠS - REGOP (evidencia obyvateľstva)
13. Ministerstvo vnútra SR
56,40 PVŠS – REGISTER ADRIES
14. Okresný úrad NO
1.545,58 PVŠS –Voľby do orgánov SAMOSPRÁVY
15. ÚPSVaR Námestovo
6.242,92 Chránené pracovisko §60 (8 hod.+ 4 hod. úväzok)
16. ÚPSVaR Námestovo
4.124,65 Chránené pracovisko §60 (5 hod)
17. ÚPSVaR Námestovo
299,30 AČ formou dobrovoľníckej činnosti §52a
18. MPRV SR
277,60 Projekt CYKLOCESTA (EFRR, ŠR - 10%)
19. MŽP SR
1.846,80 Projekt Zvýšenie EE MŠ (ERDF, EÚ+ŠR - 95%)
20. MŽP SR
4.835,29 Projekt Zberný dvor Klin (KF, EÚ+ŠR - 95%)
21. FO a PO – darovacie zmluvy
4.770,00 Monografia „Klin, obec a jej obyvatelia“
22. Dobrovoľná PO SR
3.000,00 Materiálno-technické vybavenie DHZO
OBEC Klin
28.128,40
SPOLU
644.664,85
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRIJATÉ ZAHRANIČNÉ GRANTY A TRANSFERY (330)
V roku 2018 nebol v rámci zahraničných grantov a transferov žiaden príjem.
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2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
343.416,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

343.415,22

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 343.416,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 343.415,22 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) KAPITÁLOVÉ príjmy (230):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
580,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

579,60

99,93

Kapitálové príjmy (230)
Z rozpočtovaných 580,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 579,60 Eur, čo
predstavuje 99,93% plnenie. Konkrétne išlo o príjem z vrátiek za nezrealizované práce, ktoré
boli zistené po vykonaní kontroly na mieste SORO v rámci realizovaného projektu „Zvýšenie
energetickej efektívnosti Materskej školy v obci Klin“ (dobropis k faktúre za rok 2017 STAVPOČ s.r.o., Námestovo, dodávateľ stavby).

b) Prijaté KAPITÁLOVÉ GRANTY a TRANSFERY (320):
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
342.836,00

Skutočnosť k 31.12.2018
342.835,62

% plnenia
100,00

GRANTY A TRANSFERY (320)
Z rozpočtovaných 342.836,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 342.835,62 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
2.

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo životného
prostredia SR
3.
Ministerstvo životného
prostredia SR
SPOLU

Účel
v Eur
10.800,00 Výmena garážových brán v budove s. č. 604/62
(ŠR)
103.269,69 Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ
(ERDF, EÚ + ŠR - 95%)

228.765,93 Zberný dvor Klin (KF, EÚ + ŠR - 95%)
342.835,62

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
598.029,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

598.028,22

100,00

PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI a FINANČNÝMI PASÍVAMI (400)
Z rozpočtovaných 230.029,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 230.028,22 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
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Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 169/A/5/2017 zo dňa 15.12.2017, č. 175/B/2/2018 zo
dňa 16.03.2018, č. 182/B/2/2018 zo dňa 22.06.2018, č. 198/B/2/2018 zo dňa 05.11.2018 a
č.8/B/2/2018 zo dňa 13.12.2018 bolo postupne schválené použitie rezervného fondu v celkovej
sume 458.871,00 Eur. V skutočnosti bolo plnenie k 31.12.2018 v sume 224.028,22 Eur.
Zároveň obec prijala finančnú zábezpeku týkajúcu sa realizovaného verejného obstarávania
na projekt „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do
Klina“ a to v celkovej sume 6.000,00 Eur (z toho 3.000,00 Eur bol zostatok finančnej zábezpeky
prijatej v roku 2017 a 3.000,00 Eur príjem finančnej zábezpeky v roku 2018).
PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI (500)
Z rozpočtovaných 368.000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 368.000,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý bankový úver 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
v sume 368.000,00 Eur, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v celkovej sume
400.000,00 Eur uznesením OZ č. 183/A/1/2018 dňa 22.06.2018.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
148.297,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

148.296,87

100,00

a) BEŽNÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
po poslednej zmene
123.290,00
123.290,77
100,00
Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ s MŠ Klin v sume 123.290,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 129.290,77 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 2.073,00 Eur.
• ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (220) –
z rozpočtovaných príjmov v sume 79.209,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
79.209,19 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Išlo o tieto príjmy:
Poplatok za stravu v ŠJ v sume .......................................................................... 65.564,19 Eur
Poplatok MŠ v sume ........................................................................................... 10.900,00 Eur
Poplatok ŠKD v sume ........................................................................................... 2.745,00 Eur
• ÚROKY (240) – príjem za úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 65,75 Eur.
• INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (290) – z rozpočtovaných príjmov v sume 2.264,00 Eur bol
skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2.264,74 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Išlo
o tieto príjmy:
Preplatok na RZZP za zamestnávateľa r. 2017 (prenesené kompetencie) v sume ... 436,40 Eur
Preplatok na RZZP za zamestnávateľa r. 2017 (originálne kompetencie) v sume 1.828,34 Eur
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• BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (310) – z rozpočtovaných grantov a transferov v sume
39.678,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 39.678,09 Eur, čo predstavuje
100,00 % plnenie. Išlo o tieto granty a transfery:
ÚPSVaR Námestovo – projekty v rámci podpory zamestnanosti v sume ........... 4.688,11 Eur
Ministerstvo PSVaR SR – projekt „V ZŠ úspešnejší“ v sume .......................... 32.870,00 Eur
Dary od FO aj PO v sume ................................................................................... 2.119,98 Eur

b) KAPITÁLOVÉ príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
po poslednej zmene
0,00
0,00
Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2018 kapitálové príjmy.

c) Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE
Schválený rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
po poslednej zmene
25.007,00
25.006,10
100,00
Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 25.007,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 25.006,10 Eur, čo predstavuje 100,00 % 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 .......................... 12.490,00 Eur
Dary od FO aj PO v sume ................................................................................... 1.677,86 Eur
Finančné prostriedky školskej jedálne v sume ................................................ 10.838,24 Eur

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV za rok 2018
VÝDAVKY
SPOLU

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.616.934,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
2.613.899,73

%
plnenia
99,88

Z toho :

OBEC
1.567.775,00
1.564.742,91
99,81
600 - Bežné výdavky
484.319,00
481.572,71
99,43
700 - Kapitálové výdavky
1.077.456,00
1.077.170,20
99,97
800 - Finančné operácie
6.000,00
6.000,00
100,00
ZŠ s MŠ
1.049.159,00
1.049.156,82
100,00
600 - Bežné výdavky
1.046.039,00
1.046.036,82
100,00
700 - Kapitálové výdavky
3.120,00
3.120,00
100,00
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.616.934,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 2.613.899,73 Eur, čo predstavuje 99,88 % plnenie.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
484.319,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

481.572,71

99,43
9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 484.319,00 Eur bolo skutočné čerpanie
v sume 481.572,71 Eur, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.

k 31.12.2018

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 113.478,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 113.471,92 Eur,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ
(administratívnych zamestnancov a zamestnancov na úseku rozvoja obce) starostu obce,
hlavného kontrolóra, zamestnancov prijatých cez ÚPSVR, ale aj odmeny zapisovateľom
a pomocným pracovným silám pri voľbách do orgánov samosprávy.
(620) POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ
Z rozpočtovaných 45.341,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 45.306,44 Eur,
čo je 99,92 % čerpanie.
(630) TOVARY A SLUŽBY
Z rozpočtovaných 299.821,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 297.183,48 Eur,
čo je 99,12 % 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 31.12.2018 sú nasledovné:
• Cestovné náhrady (631) v sume 32,70 Eur: a to týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy.
• Energie, vodu a komunikácie (632) v sume 23.114,67 Eur: z toho elektrická energia 12.929,40 Eur; palivá (uhlie, drevo) – 6.438,06 Eur; vodné, stočné – 861,29 Eur; poštovné –
1.166,89 Eur; internet – 12,72 Eur a výdavky na telefón, mobil – 1.706,31 Eur.
• Materiál (633) v sume 77.106,26 Eur: z toho interiérové vybavenie – 720,00 Eur; výpočtová
technika (USB, CD,..) – 57,84 Eur; telekomunikačná technika - 716,00 Eur; prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenia, technika a náradie – 3.993,55 Eur; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia,
technika a náradie – 2.191,44 Eur (z toho 2.190,83 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný hasičský
zbor); všeobecný materiál – 39.399,16 Eur (z toho boli 1.934,87 Eur - kancelárske potreby,
čistiace prostriedky, tonere do tlačiarní, propagačné materiálny a ostatný všeobecný materiál /Ocú,
dom smútku/; 3.449,34 Eur - materiál na opravu a údržbu kultúrneho domu vrátane čistiacich
prostriedkov a vybavenia kuchynky KD; 6.756,69 Eur - materiál na opravu a údržbu ostatného
majetku obce /komunikácie, zberný dvor, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, ostatné budovy,../;
27.258,26 Eur – výdavky na všeobecný materiál týkajúci sa projektu „Cyklocesta“ /informačné tabule
na cykloznačenie, letáky, kancelárske potreby a pod./); knihy, noviny a časopisy – 24.973,20 Eur (z toho
23.595,00 Eur na vydanie monografie obce „Klin, obec a jej obyvatelia“); pracovné odevy, obuv
a pomôcky – 1.377,75 Eur (z toho 809,17 Eur bolo z dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor); PHM
do kosačiek, krovinorezov a píly – 909,87 Eur; reprezentačné – 2.767,45 Eur.
• Dopravné (634) v sume 12.711,63 Eur: z toho PHM – 6.072,03 Eur (z toho 1.198,20 Eur –
osobné vozidlá; 449,41 Eur - vozidlá PO; 4.273,34 Eur – traktory a 151,08 Eur – multicara);
servis, údržba a opravy vozidiel – 2.632,85 Eur (konkrétne 671,45 Eur – osobné vozidlá; 296,28
Eur - vozidlá PO; 1.647,62 Eur - traktory; 17,50 Eur - multicara); poistné vozidiel – 3.149,40 Eur
(z toho 745,96 Eur – osobné vozidlá; 244,80 Eur - vozidlá PO; 118,39 Eur – traktory a 2.040,25
Eur – multicara); prepravné – 537,00 Eur (z toho 237,00 Eur – výlet žiaci ZŠ; 300,00 Eur - výlet
jednota dôchodcov); parkovacie karty, diaľničné známky a parkovné poplatky – 153,90 Eur;
pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodiča – 166,45 Eur.
• Rutinná a štandardná údržba (635) v sume 80.838,11 Eur: z toho údržba interiérového
vybavenia – 230,00 Eur; výpočtovej techniky – 370,80 Eur; prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia – 340,41 Eur; špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia (kamerového systému) – 534,00 Eur; údržba budov, priestorov a objektov –
77.913,76 Eur (z toho 3.196,32 Eur – údržba budov a objektov obce /dielne, garáže, administratívna
budova.604/62, kotolňa OcÚ, spodná sála KD/; 351,60 Eur - komunikácií; 2.427,50 Eur - verejných
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priestranstiev /oprava kríža a úprava verejného priestranstva pri Červenom potoku ako aj oprava informačných
tabúľ a prístreškov na VP/; 2.447,28 Eur – verejného osvetlenia vrátane vianočnej výzdoby; 857,39
Eur - kultúrneho domu; 933,50 Eur – miestneho rozhlasu a 67.700,17 Eur – stavebné úpravy
a udržiavacie práce budovy Materskej školy 224) a údržba, aktualizácia softvéru – 1.449,14 Eur.
• Nájomné za nájom (636) v sume 121,12 Eur: z toho nájom pozemkov - 71,12 Eur (z toho 1,06
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
a 40,00 Eur – FO za nájom pozemkov pod chodník k rozhľadni v rámci projektu Cyklocesta) a
nájom palubnej jednotky do multicary (zberný dvor) - 50,00 Eur.
• Ostatné služby (637) v sume 103.258,99 Eur: z toho školenia – 761,00 Eur; konkurzy a súťaže
– 15.596,59 Eur (z toho 2.325,35 Eur – výdavky na verejné obstarávanie a akcie v rámci projektu
Cyklocesta; 7.782,60 Eur – výdavky na podujatia v rámci mikroprojektu „Kultúrne dedičstvo“;
4.044,00 Eur – verejné obstarávanie; 121,14 Eur – stretnutie dôchodcov a 1.323,50 Eur – ostatné
kultúrne podujatia a akcie organizované v obci /Deň športu a kultúry, Hubert – poľovnícke združenie,
Výstava domácich zvierat – drobnochovatelia, Stolnotenisový turnaj a pod./); propagácia, reklama a
inzercia – 1.663,28 Eur (z toho 1.544,40 Eur – kalendáre obce a 118,88 Eur – ostatné výdavky na
inzerciu a propagáciu obce); všeobecné služby – 32.725,00 Eur (z toho 1.620,61 Eur –
elektronické prístupové dáta Topset; 418,71 Eur - revízie a kontroly; 695,00 Eur – fotoslužby
v rámci projektu Cyklocesta; 27.457,68 Eur – zber, preprava, zneškodnenie odpadov vrátane
ostatných výdavkov týkajúcich sa odpadového hospodárstva; 54,48 Eur – napojenie sušičky na
prádlo v budove TJ Klin; 105,60 Eur – čistenie obrusov; 2.284,00 Eur – grafické spracovanie
a fotoslužby týkajúce sa vydávania Echo Klina; 54,00 Eur – overovanie spôsobilosti výkonu
povolania a 34,92 Eur – ostatné služby /tlač, napaľovanie CD výroba kľúčov, pečiatok, viazania
a pod./); špeciálne služby – 14.371,28 Eur (z toho 1.188,00 Eur – externý manažment k projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ“; 5.946,00 Eur – externé riadenie k projektu „Zberný
dvor“; 960,00 Eur – audítorské služby; 1.436,00 Eur - BOZP a PO; 250,00 Eur – vypracovanie
žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na projekt „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“; 384,00
Eur – spracovanie manuálu na cykloznačenie; 1.152,00 Eur – poradensko-konzultačné služby
k odpadovému hospodárstvu; 350,00 Eur – vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku
z environmentálneho fondu na nákup elektromobilu; 1.700,00 Eur – vypracovanie žiadosti o NFP
na mikroprojekty v rámci cezhraničnej spolupráce; 285,00 Eur – vypracovanie metodiky požiarnej
bezpečnosti budovy MŠ; 720,28 Eur – výdavky na ostatné špeciálne služby); cestovné náhrady –
163,50 Eur (voľby do orgánov samosprávy); štúdie, expertízy a posudky – 13,90 Eur (vyjadrenie
k existencii telekomunikačných vedení); poplatky a odvody – 5.426,86 Eur (z toho 406,71 Eur –
bankové poplatky; 38,50 Eur – poplatok za používanie zvukových záznamov /SLOVGRAM/; 35,00
Eur – poplatok SZRB za vedenie úverového účtu; 4.821,85 Eur – poplatky za uloženie odpadu;
104,40 Eur – správne poplatky a kolky; 20,40 Eur – poplatok SOZA); stravovanie – 5.614,72 Eur;
poistné majetku a osôb – 2.201,17 Eur (z toho 6,64 Eur – úrazové poistenie osoby na aktivačnej
činnosti; 588,05 Eur – poistenie budov a DHM; 355,30 Eur – poistenie projektu „Zberný dvor“;
915,18 Eur – poistenie projektu „Revitalizácia centra v obci Klin“; 336,00 Eur – poistenie projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ“); prídel do sociálneho fondu- 1.487,95 Eur; odmeny
a príspevky – 4.120,38 Eur (z toho 673,38 Eur – členom volebnej komisie pri voľbách do orgánov
samosprávy; 1.558,00 Eur – poslancom a členom komisií pri OZ; 1.889,00 Eur – zástupcovi
starostu); odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru – 12.836,30 Eur (z toho 92,40 Eur –
voľby do orgánov samosprávy; 458,00 Eur – preklady do mobilnej aplikácie k projektu
„Cyklochodník“; 1.085,20 Eur – údržba budov a majetku obce; 684,70 Eur – zimná údržba
komunikácií; 4.420,00 Eur – dohody k projektu „Cyklocesta“; 600,00 Eur – spravovanie zberného
dvora; 3.599,09 Eur – futbalový krúžok; 85,00 Eur – spracovanie kroniky obce; 970,40 Eur –
dohody k mikroprojektom „Kultúrne dedičstvo“ /podujatia/; 530,00 Eur – príprava Echo Klina;
41,40 Eur – krúžok prvej pomoci v MŠ; 240,11 Eur – krúžok spoločenských hier v ZŠ; 30,00 Eur –
lekársky posudok); dane – 487,35 Eur (z toho 264,39 Eur - daň z úroku a 222,96 Eur –
koncesionársky poplatok); reprezentačné výdavky (catering) – 2.657,11 Eur (z toho 549,81 Eur –
akcie organizované obcou; 273,90 Eur - hasiči; 1.272,40 Eur – projekt „Cyklocesta“; 561,00 Eur –
stretnutie dôchodcov); vratky – 198,87 Eur (z toho 174,58 Eur – nevyčerpaná záloha na voľby do
orgánov samosprávy; 24,29 Eur – nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVR); nezrovnalosti a iné
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vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR – 550,63 Eur (vrátka kapitálového transferu z projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ“ po vykonaní kontroly na mieste); služby v oblasti
informačno-komunikačných technológií – 2.383,10 Eur (z toho 585,50 Eur – za ročný servis web
stránky obce, zriadenie web domény + hosting “mobitour-klin.sk“ a webovú aplikáciu geosence;
1.500,00 Eur – za spravovanie a úpravu webovej stránky obce; 297,60 Eur – administrácia webu
v rámci mikroprojektu „Cyklocesta“).
(640) BEŽNÉ TRANSFERY
Z rozpočtovaných 24.529,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24.479,47 Eur, čo
predstavuje 99,80 % čerpanie. Z toho konkrétne:
• Transfery v rámci verejnej správy (641) v sume 4.811,90 Eur: z toho na Spoločný stavebný
úrad Zákamenné – 4.091,90 Eur a 720,00 Eur – na Centrum voľného času Maják.
• Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 19.667,57 Eur: z
toho občianskym združeniam - 15.300,00 Eur (z toho bežný transfer v sume 13.000,00 Eur – TJ
Tatran Klin na činnosť športových aktivít futbalového oddielu a hokejového klubu; 2.000,00 Eur –
Box Club Triebeľ na „Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing Cup 2018“; 300,00 Eur – OZ Orlovňa
na konzervovanie muzeálnych predmetov pre pamätnú izbu obce Klin); členské príspevky –
3.227,75 Eur (RVC, Región Beskydy, ZMOBO, Človek človeku, Asociácia horských sídiel, Babia
Hora, ZMOS, Agentúra SEVER a MAS Biela Orava); Spišskej katolíckej charite – 810,00 Eur
(poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári); náhrada príjmu pri dočasnej PN – 329,82
Eur (starosta obce).
(650) SPLÁCANIE ÚROKOV A OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S ÚVEROM,
PÔŽIČKOU, NÁVRATNOU FINANČNOU VÝPOMOCOU A FIN. PRENÁJMOM
Z rozpočtovaných 1.150,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1.131,40 Eur, čo
predstavuje 98,38 % čerpanie. Z toho konkrétne:
• Splácanie úrokov v tuzemsku (651) v sume 731,40 Eur: úroky z bankového úveru.
• Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a FP (653) v
sume 400,00 Eur: manipulačný poplatok za spracovanie úveru.

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1.077.456,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1.077.170,20

99,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.077.456,00 Eur bolo
k 31.12.2018 v sume 1.077.170,20 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

skutočné

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 21.556,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 21.277,00 Eur,
čo predstavuje 98,70 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• Nákup pozemkov (711001) v sume 1.667,00 Eur: z toho pozemky pod miestne komunikácie –
1.601,00 Eur (z toho 66,00 Eur – Ul. Západná; 1.134,00 Eur – pozemky pod Cyklocestu;79,00 Eur.
Ul. Chotárna; 322,00 Eur – Ul. Slnečná); pozemky pri budove MŠ s. č. 224 – 66,00 Eur.
• Nákup softvéru (711003) v sume 17.110,00 Eur: mobilná aplikácia podporujúca cezhraničný
ruch na turistickom chodníku z Jeleśne do Klina s webovou stránkou v rámci realizácie
projektu „Cyklocesta“.
• Nákup licencií (711004) v sume 2.500,00 Eur: výdavky na autorské práva za účelom vydania
monografie „Klin, obec a jej obyvatelia“.
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(713) NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY a NÁRADIA
Z rozpočtovaných 43.110,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 43.109,24 Eur,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713004) v sume
32.909,24 Eur: na Zberný dvor Klin – 24.600,00 Eur, pričom 23.370,00 Eur bolo uhradených
z kapitálového transferu z MŽP SR (konkrétne išlo o nákup v hodnote 7.200,00 Eur – 1x obytný
kontajner; 3.000,00 Eur - 1x mobilné WC; 5.400,00 Eur – 3x kontajner vaňový DMO 2,5 m3 bez
víka; 9.000,00 Eur – 3x kontajner 2,5 m3 s dvoma vekami zhora); do kuchynky KD – 8.309,24
Eur (a to 2.850,00 Eur – elektrický sporák SW2PL 90/80; 5.459,24 Eur - konvektomat ZANUSSI);
• Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713005) v sume
10.200,00 Eur: na Zberný dvor Klin – 10.200,00 Eur, pričom 9.690,00 Eur bolo uhradených
z kapitálového transferu z MŽP SR (a to konkrétne 10.200,00 Eur – 4x mobilná váha).
(714) NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Z rozpočtovaných 130.446,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 130.445,00 Eur,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,
traktorov (714004) v sume 130.445,00 Eur: na Zberný dvor Klin – 130.445,00 Eur, pričom
123.922,75 Eur bolo uhradených z kapitálového transferu z MŽP SR (a to konkrétne 130.445,00
Eur - 1x nákladné vozidlo Multicara M31C 4x4).
(716) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Z rozpočtovaných 8.636,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8.636,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• Prípravná a projektová dokumentácia (716000) v sume 8.636,00 Eur: na Stavebné úpravy
Požiarnej zbrojnice – 710,00 Eur; na miestne komunikácie, chodníky – 6.008,00 Eur, t.j. na
vypracovanie PPD, GP a kúpnych zmlúv k pripravovaným a realizovaným projektom (z toho
2.489,00 Eur – GP za účelom vytýčenia pozemkov pred realizáciou ako aj ku kolaudácii projektu
Cyklocesta; 475,00 Eur – GP ul. Chotárna; 684,00 Eur – GP a kúpna zmluva ul. Slnečná /od
Revaja K. po Bahledovú Ž./; 360,00 Eur – GP k projektu Cyklotrasa – chodník obcou; 2.000,00 Eur
– PPD k projektu „Zvýšenie bezpečnosti v križovatke pri bývalej prevádzke); na kanalizáciu –
276,00 Eur, t.j. na vypracovanie GP ku kolaudácii Kanalizácie Pod Grapou; na vodovod –
943,00 Eur, t.j. na vypracovanie PPD a GP k pripravovaným a realizovaným projektom (z toho
350,00 Eur – PPD ul. Chotárna /1. etapa rozšírenia vodovodu/; 220,00 Eur – vodovod Grúň, časť
Záruby /prepojenie od Bugajovej Kataríny po ul. Školskú/; 373,00 Eur - GP za účelom
porealizačného zameranie vodovodu Grúň; na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ“ –
699,00 Eur, t.j. vypracovanie energetického certifikátu k projektu za účelom kolaudácie stavby.
(717) REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA
Z rozpočtovaných 873.708,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 873.702,96 Eur,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Išlo konkrétne o tieto výdavky:
• Realizácia nových stavieb (717001) v sume 686.099,85 Eur: na Zberný dvor Klin – 1.000,00
Eur, pričom časť – t.j. 950,00 Eur bolo uhradených z kapitálového transferu z MŽP SR
(výdavky na stavebný dozor – stavba Zberného dvora) a zvyšok 50,00 Eur z vlastných zdrojov
obce; na miestne komunikácie – 200.358,35 Eur, pričom časť – t.j. 70.833,18 Eur bolo
uhradených z prijatého kapitálového transferu z MŽP SR (preplatená záverečná ŽoP na projekt
Zberný dvor Klin), 86.841,72 Eur z rezervného fondu a zvyšok 42.683,45 Eur z vlastných
zdrojov obce; na Cyklocestu – 426.371,32 Eur, z toho 368.000,00 Eur bolo uhradených
z preklenovacieho úveru a 58.371,32 Eur z rezervného fondu (výdavky na stavbu – vetvy V1, V2,
V3, prístupový chodník a drevená rozhľadňa); na Vodovod v lokalite Grúň – 58.370,18 Eur,
pričom 54.146,18 Eur bolo uhradených z rezervného fondu a zvyšok 4.224,00 Eur z vlastných
zdrojov obce (rozšírenie vodovodnej siete);
• Rekonštrukcia a modernizácia (717002) v sume 185.845,55 Eur: na výmenu garážových dverí
v Administratívnej budove s.č. 604/62 – 14.285,02 Eur, pričom 10.800,00 Eur bolo uhradených
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z prijatej dotácie z MF SR a zvyšok 3.485,02 Eur z vlastných zdrojov obce; na projekt
„Zvýšenie energetickej efektívnosti Materskej školy v obci Klin“ – 109.193,79 Eur, pričom
103.269,69 Eur bolo uhradených z kapitálového transferu z MŽP SR a zvyšok z vlastných
zdrojov obce (výdavky na stavebné práce, stavebný dozor); na rekonštrukciu Michaľovského
mosta v rámci projektu „Cyklocesta“ – 52.697,74 Eur; na rekonštrukciu miestneho rozhlasu –
9.669,00 Eur (nové vedenie – kvalitatívna zmena výkonnosti a technických parametrov MR).
• Prístavby, nadstavby, stavebné úprav (717003) v sume 1.757,56 Eur: na doasfaltovanie
miestnej komunikácie na ul. Kunovej – 1.757,56 Eur (úsek od Laššáka Martina po hlavnú
cestu).

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
6.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
6.000,00

% čerpania
100,00

Obec vracala finančnú zábezpeku týkajúcu sa realizovaného verejného obstarávania na
projekt „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do
Klina“ a to v celkovej sume 6.000,00 Eur (z toho 3.000,00 Eur bol zostatok finančnej zábezpeky
prijatej v roku 2017 a 3.000,00 Eur príjem finančnej zábezpeky v roku 2018).

4. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1.049.159,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1.049.156,82

100,00

a) BEŽNÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 208
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
po poslednej zmene
1.046.039,00
1.046.036,82
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1.046.039,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 1.046.036,82 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho:
(610) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ..................... 634.940,62 EUR
(620) Poistné a príspevok do poisťovní .............................................................. 229.663,29 EUR
(630) Tovary a služby ......................................................................................... 180.380,23 EUR
(640) Bežné transfery ............................................................................................. 1.052,68 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 ............................................................... 1.046.036,82 EUR
b) KAPITÁLOVÉ výdavky
Schválený rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
po poslednej zmene
3.120,00
3.120,00
100,00
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 3.120,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2018 v sume 3.120,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Konkrétne išlo o:
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,.. (miešací robot pre ŠJ) ......... 3.120,00 EUR
Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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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/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
UPRAVENÝ PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018
v Eur
1.764.969,84
1.641.679,07
123.290,77

1.527.609,53
481.572,71
1.046.036,82

+ 237.360,31
343.415,22
343.415,22
0,00

1.080.290,20
1.077.170,20
3.120,00

- 736.874,98
- 499.514,67
-17.935,84
- 517.450,51

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

623.034,32

z toho : príjmové FO obce

598.028,22

príjmové FO RO

25.006,10

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

6.000,00

z toho : výdavkové FO obce

6.000,00

výdavkové FO RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku – ZŠsMŠ (Projekt /357/ - 5.916,00 € + Dary /372/ - 850,56 €)
Vylúčenie z prebytku – OBEC (Školská jedáleň /384/ - 11.169,28 €)
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

0,00

+ 617.034,32
2.731.419,38
2.613.899,73
+ 117.519,65
- 6.766,56
- 11.169,28
+ 99.583,81

Schodok rozpočtu v sume 499.514,67 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 celkovej sume 517.450,51 Eur bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný:
- z rezervného fondu
224.028,22 Eur
- z návratných zdrojov financovania
368.000,00 Eur
- z finančných operácií
25.006,10 Eur

15

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje – zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon v oblasti školstva na projekt
„V Základnej škole úspešnejší“ v sume 5.916,00 Eur,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Yanfeng Slovakia
Automotive Interiors System s.r.o, odštepný závod Námestovo 1088 podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 850,56 Eur,
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 11.169,28 Eur.
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 617.034,32 Eur bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 517.450,51 Eur.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 99.583,81 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Schválenie čerpania RF:
1. uznesenie OZ č. 169/A/5/2017 zo dňa 15.12.2017 – 359.048,00 Eur;
2. uznesenie OZ č. 175/B/2/2018 zo dňa 16.3.2018 – 411.965,00 Eur;
3. uznesenie OZ č. 182/B/2/2018 zo dňa 22.06.2018 – 458.871,00 Eur;
4. uznesenie OZ č. 198/B/2/2018 zo dňa 05.11.2018 – 458.871,00 Eur;
5. uznesenie OZ č. 8/B/2/2018 zo dňa 13.12.2018 – 224.029,00 Eur;

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
411.965,58
46.905,47
-

224.028,22

-

234.842,83

PEŇAŽNÝ FOND
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p..
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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 1.1.2018

Suma v EUR
356,90

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

1.487,95
1.630,08
-

KZ k 31.12.2018

214,77

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 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

5.586.986,29

6.277.287,69

Neobežný majetok spolu

2.983.709,16

3.827.556,80

13.590,74

44.533,85

2.696.836,21

3.509.740,74

273.282,21

273.282,21

2.598.720,25

2.443.884,12

2.109,16

16.497,12

2.126.256,27

2.074.754,76

0,00

0,00

8.126,87

6.821,55

462.227,95

345.810,69

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

4.556,88

5.846,77

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
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5.586.986,29

6.277.287,69

Vlastné imanie

2.645.680,98

2.862.367,97

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2.645.680,98

2.862.367,97

195.414,35

407.826,87

1.260,00

960,00

0,00

0,00

461,03

355,43

193.693,32

38.511,44

0,00

368.000,00

2.745.890,96

3.007.092,85

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi 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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 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 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

8.582,40
17.841,95
7.543,10
4.397,04
0,00
0,00
0,00
237,38

8.582,40
17.841,95
7.543,10
4.397,04
0,00
0,00
0,00
237,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

265,00

265,00

0,00

38.866,87

38.866,87

0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

SZRB, a.s.

Turistika bez
hraníc

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.208

Rok
splatnosti

368.000,00

0,00

731,40

368.000,00

2019
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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 je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.12.2019, splátky úrokov sú mesačné, istina bude
splatená jednorázovo z prostriedkov vyplateného NFP, resp. z vlastných prostriedkov obce.
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :
Text

Suma v EUR

Skutočné BEŽNÉ PRÍJMY z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
• skutočné bežné príjmy obce
• skutočné bežné príjmy RO (R + M)
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
• 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 31.12.2018
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 31.12.2018

1.549.414,26
87.662,66
1.637.076,92
0,00
0,00
0,00
0,00
368.000,00
0,00
0,00
0,00
368.000,00
0,00
0,00
368.000,00
0,00
368.000,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1.637.076,92

-%

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
Skutočné BEŽNÉ PRÍJMY z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
• skutočné bežné príjmy obce
• skutočné bežné príjmy RO
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO k 31.12.2017

Suma v EUR
1.549.414,26
87.662,66
1.637.076,92
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BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené o:
587.086,49
• dotácie na prenesený výkon štátnej správy (celá suma transferov: 312 okrem nižšie uvedených)
0,00
• dotácie z MF SR
19.009,14
• dotácie z ÚPSVR
0,00
• príjmy z náhradnej výsadby drevín
3.287,00
• dotácie k projektom
519,80
• ostatné dotácie
5.120,46
• účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov: 311)
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY OBCE a RO znížené k 31.12.2017 (R + M)
615.022,89
SPOLU UPRAVENÉ BEŽNÉ PRÍJMY k 31.12.2017
1.022.054,03
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového
predčasného splatenia:
0,00
• 821004
0,00
• 821005
0,00
• 821007
0,00
• 821009
0,00
• 651002
0,00
• 651003
0,00
• 651004
SPOLU SPLÁTKY ISTINY A ÚROKOV k 31.12.2018
0,00
Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2018

Skutočné UPRAVENÉ bežné
príjmy k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

1.022.054,03

-%

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

8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH 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 2018 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-

Telovýchovná jednota TATRAN Klin - bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

13.000,00

13.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

300,00

300,00

0,00

15.300,00

15.300,00

0,00

-4-

na športové aktivity futbalového oddielu a hokejového klubu

Box CLUB Triebeľ - bežné výdavky na podujatie
„Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing Cup 2018“ konaný
v dňoch 14. - 17.06.2018

Občianske združenie Orlovňa Klin – bežné výdavky na
konzervovanie muzeálnych predmetov pre Pamätnú
izbu obce Klin
SPOLU
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K 31.12.2018 boli obci Klin vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
č.30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin. Poskytnuté dotácie
z rozpočtu boli zverejnené na stránke obce v časti „Povinné zverejňovanie“ → „Zverejňovanie
zmlúv“.

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

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 (584)
Rozpočtová organizácia

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

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

0,00 296.571,00 296.513,46
,00
3.740,00
3.740,00
0,00
2.076,00
2.076,00
0,00 14.492,09 14.446,56
0,00
3.120,00
3.120,00
10.838,24 65.564,19 65.233,15
10.838,24 385.563,28 385.129,17

57,54
0,00
0,00
45,53
0,00
11.169,28
11.272,35

-2-

ZŠ s MŠ Klin (originálne kompetencie)
ZŠ s MŠ Klin (mimoškolské aktivity)
ZŠ s MŠ Klin (spolufinancovanie projektu)
ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy – čerpanie na BV)
ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy - čerpanie na KV)
ZŠ s MŠ Klin (vlastné príjmy - školská jedáleň)
SPOLU

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

r. 2018
-3-

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

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2018
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3 –
stĺ. 4)

-5-
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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

0,00 579.897,00 579.897,00
0,00 35.115,70 35.115,70
0,00
1.340,85
1.316,56
0,00
182,60
182,60
0,00
4.688,11
4.688,11
0,00
436,40
436,40
12.490,00 32.870,00 39.444,00
12.490,00 654.530,66 661.080,37

0,00
0,00
24,29
0,00
0,00
0,00
5.916,00
5.940,29

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

DAR

Suma
zostatku FP
z minulých
rokov

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

-2-

r. 2018
-3-

1.677,86
1.677,86

SPOLU
Finančné prostriedky RO SPOLU

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

2.119,98
2.119,98

Rozdiel
(stĺ.2 + stĺ.3
– stĺ. 4)

-5-

2.947,28
2.947,28

850,56
850,56

25.006,10 1.042.213,92 1.049.156,82

18.063,20

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. PRÍSPEVKOVÝM
ORGANIZÁCIÁM:
Obec Klin nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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. 2018
-4-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 +
stĺ.3 – stĺ.4)

-5-

-6-

BEŽNÉ VÝDAVKY
OÚ Žilina

ZŠ Normatívne výdavky

0,00

579.897,00

579.897,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Vzdelávacie poukazy

0,00

9.837,00

9.837,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Asistent učiteľa

0,00

10.080,00

10.080,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Príspevok na učebnice

0,00

129,00

128,70

0,30

OÚ Žilina

ZŠ Škola v prírode

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Lyžiarsky kurz

0,00

4.950,00

4.950,00

0,00

OÚ Žilina

ZŠ Príspevok MŠ
(PREDŠKOLÁCI)
ZŚ Dotácia na STRAVNÉ

0,00

7.220,00

7.220,00

0,00

0,00

1.340,85

1.316,56

24,29

ZŠ Dotácia na ŠKOLSKÉ
POTREBY

0,00

182,60

182,60

0,00

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
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ÚPSVR
Námestovo
MPSVaR SR

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

0,00

4.688,11

12.490,00

32.870,00

MDVaRR SR

PVŠS Cestné hospodárstvo

0,00

104,50

104,50

0,00

OÚ Žilina

PVŠS Životné prostredie

0,00

227,09

227,09

0,00

PVŠS REGOP (evidencia

0,00

798,27

798,27

0,00

PVŠS REGISTER
ADRIES
PVŠS Voľby do
samosprávy
Dotácia – chránené
pracovisko §60 (8 + 4 hod. úväzok)
Dotácia – chránené
pracovisko §60 (5 hod úväzok)
Dotácia – AČ formou
dobrovoľníckej činnosti §52
Cyklocesta (ŠR – EFRR)

0,00

56,40

56,40

0,00

0,00

1.545,58

1.371,00

174,58

0,00

6.242,92

6.242,92

0,00

0,00

4.124,65

4.124,65

0,00

0,00

299,30

299,30

0,00

0,00

277,60

277,60

0,00

0,00

1.846,80

1.846,80

0,00

MŽP SR

Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ (EÚ + ŠR)
Zberný dvor Klin (EÚ + ŠR)

0,00

4.835,29

4.835,29

0,00

Dobrovoľná
PO SR

Materiálno-technické
vybavenie DHZO

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

10.800,00

10.800,00

0,00

0,00

103.269,69

103.269,69

0,00

0,00

228.765,93

228.765,93

0,00

12.490,00

1.020.288,58

MV SR

4.688,11

0,00

39.444,00 5.916,00

obyvateľstva)

MV SR
Okresný úrad
NO
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
MPRV SR
MŽP SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
MF SR
MŽP SR
MŽP SR

Výmena garážových brán
v budove s.č.604/62
Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ (EÚ + ŠR)
Zberný dvor Klin (EÚ + ŠR)

SPOLU

1.026.663,41 6.115,17

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

Obec

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

SPOLU

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

d) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ

-4-
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Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

720,00
4.091,90

720,00
2.585,30

0,00
1.506,60

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

SPOLU

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

VÚC

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-

0,00

0,00

0,00

Obec

Mesto Námestovo – CVČ
SOcÚ Zákamenné

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

e) Finančné usporiadanie voči ROZPOČTOM VÚC
VÚC

-4-

-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 2018.

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 99.583,81 EUR.
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