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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 75.604,00 EUR a kapitálový rozpočet ako
schodkový so schodkom 456.786,00 EUR a finančné operácie prebytkové s prebytkom
376.650,00 EUR.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2018 uznesením č.504/2018
Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.3.2019 uznesením č. 27/2019
- druhá zmena schválená dňa 12.3.2019 uznesením č. 28/2019,
- tretia zmena schválená dňa 25.4.2019 uznesením č. 38/2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 65/2019,
- piata zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 67/2019,
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2019 starostom obce dňa 19.7.2019
uznesením č.89/2019,
- siedma zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 87/2019,
- ôsma zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 90/2019,
- deviata zmena schválená dňa 26.9.2019 uznesením č. 91/2019,
- desiata zmena schválená dňa 24.10.2019 uznesením č. 99/2019,
- jedenásta zmena schválená dňa 24.10.2019 uznesením č. 100/2019,
- dvanásta zmena schválená dňa 24.10.2019 uznesením č. 98/2019,
- trinásta zmena schválená dňa 5.12.2019 uznesením č. 117/2019,
- štrnásta zmena schválená dňa 5.12.2019 uznesením č. 119/2019,
- pätnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.10/2019 starostom obce dňa
30.12.2019 uznesením č. 138/2019,
- šestnásta zmena schválená dňa 30.12.2019 uznesením č. 139/2019.
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Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1.925.207,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2.259.299,50

1.376.791,00
136.434,00
407.450,00
4.532,00
1.925.207,00

1.648.181,00
25.483,00
535.203,00
50.432,50
2.259.299,50

643.087,00
593.220,00
30.800,00
658.100,00
0

754.639,50
597.836,00
30.800,00
876.024,00
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2.259.299,50

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1.914.821,09

84,75

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.259.299,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1.914.821,09 EUR, čo predstavuje 84,75 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1.648.181,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1.744.320,06

105,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.648.181,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1.744.320,06 EUR, čo predstavuje 105,83 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
862.423,00

Skutočnosť k 31.12.2019
957.445,22

% plnenia
111,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 762.749,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 857.338,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 112,40 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 64.011,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 63.754,98 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38.170,51 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 25.199,08 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 385,39
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 62.177,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
1.577,32 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9.100,79
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.402,91 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,20 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.395,91 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 7,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za
psa v sume 210,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.534,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,30 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 422,40 EUR, čo
predstavuje plnenie na 84,48 % plnenie.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 32.263,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32.991,64 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,26 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31.330,53
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.661,11 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
poplatku za komunálny odpad v sume 17.189,20 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
83.154,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

87.592,22

105,33

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 65.376,10 EUR, čo
je 100,58 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých bytov, budov
a priestorov. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 61.264,32 EUR, za nedoplatky minulých
rokov 4.111,78 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky z prenajatých bytových
a nebytových priestorov v sume 17.689,28 EUR. Všetky evidované pohľadávky boli odstúpené
na súdne vymáhanie a sú predmetom exekučného konania.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8.155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8.579,50 EUR, čo je
105,20 % plnenie. Správne poplatky predstavujú poplatky za overovanie a osvedčovanie, za
potvrdenia o trvalom pobyte, za duplikáty rodných a sobášnych listov a správne poplatky za
stavebné úkony.
Poplatky za služby
Z rozpočtovaných 6.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.016,43 EUR, čo je
100,27 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky nájomníkov bytoviek za služby spojené s nájmom –
vodné, stočné a elektrickú energiu spoločných priestorov, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase.
Za stravné
Z rozpočtovaných 2.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.330,00 EUR, čo je
93,20 % plnenie.
Úroky z vkladov v banke
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 129,05 EUR, čo je
64,52 % plnenie.
Podiely v pozemkovom spoločenstve
Z rozpočtovaných 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 144,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,92 % plnenie.
Pokuty, penále
Z rozpočtovaných 14,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.
Prenájom káblovej televízie
Z rozpočtovaných 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 840,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Prenájom káblovej televízie firme Tes Media Žilina.
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Odvody z hier
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 162,26 EUR, čo
predstavuje plnenie na 54,08 % plnenie.
Iné služby
Záloha 4.000,00 EUR na zmeny a doplnky č.2 ÚPN – O Važec.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

10.428,00

10.869,10

104,22

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10.428,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10.869,10 EUR, čo predstavuje 104,22 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, za preplatky energií, vratky
preplatkov na zdravotnom poistení, príjmy od Obecného podniku za refundáciu miezd a odvodov
a prevod prídelu do sociálneho fondu.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 692.176,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
688.413,52 EUR, čo predstavuje 99,46 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad – školstvo normatívne
finančné prostriedky
Okresný úrad- školstvo nenormatívne
finančné prostriedky

Metodicko- pedagogické centrum
prostriedky EÚ
Metodicko- pedagogické centrum
prostriedky ŠR
Okresný úrad - matrika
Okresný úrad – stavebný úrad
Okresný úrad – doprava, komunikácie
Okresný úrad – evidencia obyvateľov
Okresný úrad - životné prostredie
ÚPSVaR
Okresný úrad - voľby
Zo ŠR
ÚPSVaR
Zo ŠR
ÚPSVaR
SPOLU

Suma v EUR
Účel
528.265,65 normatívne finančné prostriedky
(mzdy, odvody, tovary a služby)
39.499,00 Nenormatívne finančné
prostriedky ( asistent učiteľa,
vzdelávacie poukazy, žiaci zo
SZP, 5- ročné deti MŠ, lyžiarsky
kurz, škola v prírode)
50.223,12 asistenti učiteľa
8.862,91 asistenti učiteľa
prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy
dotácia na školské pomôcky
výdavky na voľby
dotácia na opravu palubovky v
telocvični
31.237,00 strava, osobitný príjemca – dávky
v hmotnej núdzi
3.000,00 dotácia pre DHZ
4.221,56 refundácie aktivačných prác
688.413,52
3.679,19
3.103,06
102,64
819,68
222,11
929,60
3.248,00
11.000,00

Transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
25.483,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

25.482,73

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25.483,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 25.482,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja bytov a budov
Z rozpočtovaných 4.316,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.315,38 EUR, čo je
99,98 % plnenie.
Odpredaj budovy starej požiarnej zbrojnice.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 350,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Úhrada Liptovskej vodárenskej spoločnosti za vodovod na Pastierskych vo výške 350,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3.817,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3.817,35 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 17.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 17.000 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Slovenský futbalový zväz

Suma v EUR
10.000,00

Účel
dotácia určená na prestrešenie
tribúny na futbalovom ihrisku
v areály základnej školy.

Ministerstvo vnútra SR

7.000,00

dotácia určená na vybudovanie
kamerového
systému
v obci
Važec v rámci projektu prevencie
kriminality.

SPOLU

17.000,00

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
535.203,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

104.053,00

19,44

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 535.203,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 104.053,00 EUR, čo predstavuje 19,44 % plnenie.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR dotácia na školstvo v sume 4.053,00 EUR,
- zapojenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 100.000,00 EUR.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
50.432,50

Skutočnosť k 31.12.2019
40.965,30

% plnenia
81,23

Z rozpočtovaných bežných príjmov 50.432,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
40.965,30 EUR, čo predstavuje 81,23 % plnenie.
Príjmy RO:
-

preplatok zdravotného poistenia prenesený výkon
preplatok zdravotného poistenia originálne kompetencie
prenájom ambulancie
poplatky za ŠKD, MŠ
réžie Šj
stravovanie

136,65 €
172,21 €
1.132,32 €
4.399,50 €
3.326,13 €
31.798,49 €
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
2.259.299,50
1.830.697,09

% čerpania
81,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.259.299,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1.830.697,09 EUR, čo predstavuje 81,02 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 140.121,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 133.991,54 € čo je
95,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov OcÚ, mzdy na
prenesený výkon štátnej správy – na matriku, register obyvateľstva, životné prostredie, pozemné
komunikácie a cestnú dopravu, aktivačnú činnosť, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom
a členom komisií obecného zastupiteľstva, odmeny na prenesený výkon štátnej správy pre
zisťovanie výsledkov volieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 55.752,77 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 51.755,76 €, čo je
čerpanie na 92,83 %.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 452.271,73 € bolo k 31.12.2019 čerpaných 348.946,11 €, čo je čerpanie na
77,15 %. Ide o prevádzkové náklady OcÚ, položky ako sú kancelárske potreby, hygienické
ochranné prostriedky, materiál, rutinná a štandardná údržba, predplatné zbierky zákonov,
reprezentačné, propagácia, vydávanie obecného spravodaja, zabezpečenie kultúrnych podujatí v
obcí, poistné majetku obce, právne služby, verejné obstarávanie a všeobecné služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 111.058,00 € bolo k 31.12.2019 čerpaných 106.572,73 €, čo predstavuje
čerpanie na 95,96 %. Z toho: Obecný podnik 99.514,67 € a stavebný úrad Východná 7.058,06 €
(dotácia zo ŠR + správne poplatky)
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 26.236,00 € bolo k 31.12.2019 čerpaných 26.236,00 €, čo predstavuje
čerpanie na 100,00 %.
Z toho : ŠK Kriváň Važec 16.000,00 €, Komisa pre mládež v Spišskej diecéze Važec 500,00 €,
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 2.436,00 €, Diecézne centrum voľného
času 300,00 € a Folklórne združenie Stráne 4.500,00 €, Vivien 1.500,00 € a Jekh Drom 1.000,00
€.
Funkčná
klasif.
01.1.1
Výkonné a zákonodarné
orgány
01.1.2
Finančné a rozpočtové

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenie

960.750,05

617.910,02

64,31

181.512,00

175.967,93

96,94
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01.3.1
01.3.3
01.6.0
01.7.0
03.2.0
04.2.1
04.5.1
05.1.0
05.4.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.5.0
10.2.0
10.4.0
10.7.0

záležitosti
Všeobecné a personálne
služby
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
inde neklasifikované
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Poľnohospodárstvo
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné
spoločenské služby
Vzdelávanie nedefinované
podľa úrovne
Staroba
Rodina a deti
Sociálna pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi
Transfer ZŠ s MŠ
Bežný výdaj celkom

6.468,00

6.234,77

96,39

3.680,00
3.248,00

3.679,19
3.248,06

99,97
100,00

44.800,00
12.300,00
0,00
45.578,00
5.000,00
220,00
13.000,00
6.000,00
1.500,00
16.000,00
31.090,00
8.652,00

43.497,60
10.583,60
0,00
22.931,76
4.393,80
222,11
8.226,80
4.260,49
756,57
16.000,00
30.348,44
4.228,37

97,09
86,04
0,00
50,31
87,87
100,95
63,28
71,00
50,44
100,00
97,61
48,87

7.477,00

6.476,40

86,62

2.500,00
10.000,00
23.500,00

2.479,95
3.314,01
13.460,40

99,20
33,14
57,28

876.024,00
2.259.299,50

852.476,92
1.830.697,19

97,31
81,03

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
754.639,50

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

636.712,93

84,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 754.639,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 636.712,93 EUR, čo predstavuje 84,37 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
597.836,00

Skutočnosť k 31.12.2019
310.718,03

% čerpania
51,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 597.836,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 310.718,03 EUR, čo predstavuje 51,97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) verejné osvetlenie II. etapa
Z rozpočtovaných 44.097,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 44.096,63
EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
b) oporný múr Važecký potok
Z rozpočtovaných 45.858,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 45.857,65
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) trhovisko
Z rozpočtovaných 68.053,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 68.052,73
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) chodník ul. Hlavná + dažďová kanalizácia
Z rozpočtovaných 103.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 100.702,25
EUR, čo predstavuje 97,30 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
30.800,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

30.789,31

100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30.800,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 30.789,31 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Rozpočtované
výdavkové finančné operácie boli použité na úhradu istiny úveru zo ŠFRB.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné a kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou
školou vo Važci
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
876.024,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

852.476,92

97,31

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 876.024,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 852.476,92 EUR, čo predstavuje 97,31% čerpanie.
P.č.

1.
2.
3.
4.

Činnosť

Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu

Rozpočet
schválený
upravený
€
455.000,00
92.000,00
25.500,00
85.600,00
658.100,00

€
624.559,65
98.626,63
23.373,37
129.464,35
876.024,00

čerpanie
k 31.12.2019
€
622.538,47
98.626,63
21.999,84
109.311,98
852.476,92
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
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 HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpaná dotácia „Kamerový systém
v obci Važec“
Vylúčenie z prebytku- záloha na zmeny a doplnky územného
plánu obce Važec č.2
Nevyčerpané prostriedky dotácia strava
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1.785.285,36
1.744.320,06
40.965,30
1.489.189,85
636.712,93
852.476,92
+ 296.095,51
25.482,73
25.482,73
0,00

310.718,03
310.718,03
0,00

-285.235,30
+10.860,21
0,00
0,00
+10.860,21
104.053,00
30.789,31

+73.263,69
1.914.821,09
1.830.697,19
84.123,90
- 7.000,00
-4.000,00
-12.324,00
60.799,90

Prebytok rozpočtu v sume 84.123,90 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 60.799,90 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
60.799,90 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7.000,00EUR, a to na :
- vybudovanie kamerového systému v obci Važec v sume 7.000,00 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 12.324,00 EUR,
c) nevyčerpaná záloha na zmeny a doplnky ÚPNO- Važec č.2 v sume 4.000,00 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
60.799,90 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.504/2018 zo dňa 30.11.2018
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
682.123,27
45.280,13
chodník ul. Hlavná + dažďová kanalizácia

100.000,00
627.403,40

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje pracovný poriadok Obce Važec účinný od 1.6.2019 v zmysle čl.25.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel -

Suma v EUR
354,24
1.161,74

1 %

Úbytky - stravovanie
- životné/pracovné jubileum
- vianočné poukazy

466,00
0,00
480,00

KZ k 31.12.2019

569,98

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond opráv a údržby
Počiatočný stav k 1.1.2019
Úbytky (bankové poplatky)

Suma v EUR
BD č. 1032
BD č. 1041
7.820,92 €
11.672,71 €
16,58 €
16,56 €

BD č. 1042
11.754,66 €
16,56 €
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( opravy kotlov, odborné
prehliadky plynových kotlov,
prenájom plošiny, oprava
sokla)
Prírastky (tvorba fondu za rok
2019)
KZ k 31.12.2019

1.306,30 €

400,00 €

485,00 €

908,64 €

1.488,00 €

1.488,00 €

7.406,68 €

12.744,15 €

12.741,10 €

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2019
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
30.194,04
0,00

0,00

30.194,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
6.010.810,53
6.148.372,71
3.497.701,43
3.732.445,24
12.154,25
2.863.777,58
621.769,60
2.508.762,75

13.673,25
3.097.002,39
621.769,60
2.410.482,30

148,00
1.629.664,62
0,00
30.590,45
848.359,68
0
0
4.346,35

659,50
1.544.246,68
0,00
36.783,66
828.792,46
0
0
5.445,17
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Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku:
Cenné papiere Liptovskej vodárenskej spoločnosti (18.728 CP x 33,20)

621.769,60 €

Pohľadávky:
- pohľadávky z nedaňových príjmov
- pohľadávky z nedaňových príjmov (dobropisy)
- iné pohľadávky ( služby z prenajatých bytových a nebytových priestorov)
- pohľadávky z daňových príjmov

17.852,03 €
5.211,67 €
7.117,41 €
6.602,55 €

Finančné účty:
-

4.520,45 €
456,00 €
823.816,01 €

pokladnica
ceniny
bankové účty

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
6.010.810,53
6.148.372,71
4.176.248,62
4.306.774,09
0,00
0,00
4.176.248,62
671.497,25

0,00
0,00
4.306.774,09
651.878,25

2.500,00
349,44
579.285,82
58.572.68
30.789,31
1.163.064,66

3.000,00
15.974,52
548.062,11
84.841,62
0,00
1.189.720,37

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
- dodávateľom
- zamestnancom mzdy 12/2019
- poisťovniam odvody poistného
12/2019
- daňovému úradu
- záväzky z finančnej zábezpeky
nájomníci bytových domov
- záväzky z prijatej zálohy na
vypracovanie zmien a doplnkov
územného plánu obce Važec
- ostatné záväzky – zrážky zo mzdy
- záväzky splátky mobilného telefónu

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2.698,37
9.261,69
6.115,62

2.698,37
9.261,69
6.115,62

0,00
0,00
0,00

1.122,06
28.233,55

1.122,06
28.233,55

0,00
0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

73,30
190,40

73,30
190,40

0,00
0,00
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- záväzky splátky hodinky GARMIN
FENIX
- záväzky z prijatej zábezpeky
chodník miestny cintorín
- záväzky krátkodobá časť ŠFRB –
splátky na rok 2020
Krátkodobé záväzky spolu
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
- záväzky z dlhodobého úveru
ŠFRB
- záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky spolu k 31.12.2019

195,80

195,80

0,00

1.511,38

1.511,38

0,00

31.439,45

31.439,45

0,00

84.841,62

84.841,62

0,00

547.492,13

547.492,13

0,00

569,98
548.062,11

569,98
548.062,11

0,00

632.903,73

632.903,73

0,00

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

569.640,84

18.445,99

3.540,41

357.618,11

2032

357.564,89

12.993,46

8.517,74

221.313,47

2037

výstavba 16
bytového domu
výstavba 8
bytových
domov

Rok
splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- 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 z toho:
- 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 (krátkodobá
časť)
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty (dlhodobá
časť)
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019

Suma v EUR

1.560.948,43
26.094,54
1.587.042,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.439,45
547.492,13
0,00
578.931,58
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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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

578.931,58
0
0
578.931,58
0,00

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Obecný podnik Važec. Na zabezpečenie
hlavnej činnosti Obecného podniku bol roku 2019 poskytnutý transfer z rozpočtu obce vo výške
99.515,67 EUR, k 31.12.2019 boli vrátené na účet obce nevyčerpané prostriedky vo výške
713,72 EUR.
a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:
Obecný podnik
Príjmy
Výdavky
Zostatok rozpočtových prostriedkov

139.715,29 EUR
128.950,52 EUR
10.764,77 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2019:
Obecný podnik
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok - zisk/strata
Hospodársky výsledok po zdanení

132.862,27 EUR
142.684,60 EUR
9.822,33 EUR
7.859,24 EUR

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 so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelovo určené dotácie na bežné výdavky :

-1-

ŠK Kriváň Važec
(náklady na činnosť jednotlivých oddielov
športového klubu)
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
(zakúpenie hudobného nástroja)
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
Podhradie ( náklady na prevádzku centra
voľného času)
Diecézne centrum voľného času
(zážitková pedagogika)
Folklórne združenie Stráne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

16.000,00

16.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

2.436,00

2.436,00

0,00

300,00

300,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00
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(príspevok na vydanie hudobného CD nosiča,
príspevok na činnosť a nákup krojov)
Vivien
(knižná publikácia „Ján Ilavský Podkrivánsky
život s poéziou“)
Jekh Drom (prevádzkové náklady centra)
Spolu

1.500,00

1.500,00

0,00

1.000,00
26.236,00

1.000,00
26.236,00

0,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ originálne
kompetencie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

196.498,34

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

193.944,01

2.554,33

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ
s MŠ
kompetencie

prenesené

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

626.114,47

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

622.538,47

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3.576,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Obecný podnik

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

99.515,67

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

98.801,95

713,72

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MPSVaR
SR
DPO SR
MPSVaR
SR
Úrad vlády
SR
MV SR
ÚPSVaR
MPC
MŠVVaŠ
MŠVVaŠ
MV SR
MDVaRR
MDVaRR
MŽP SR
MV SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

4.221,56

4.221,56

0,00

transfer DHZ – bežný výdaj
hmotná núdza- bežný výdaj

3.000,00
31.237,00

3.000,00
18.913,00

0,00
12.324,00

výzva rekonštrukcia palubovky
telocvične – bežný výdaj
voľby – bežný výdaj
dotácia na učebné pomôcky- bežný
výdaj
projekt MRK – bežný výdaj
školstvo normatívne prostriedky bežný
výdaj
školstvo nenormatívne prostriedky bežný výdaj
Matrika – bežný výdaj
Doprava a komunikácie – bežný výdaj
Stavebný úrad – bežný výdaj
Životné prostredie- bežný výdaj
Evidencia obyvateľov- bežný výdaj

11.000,00

11.000,00

0,00

3.470,13
929,60

3.248,06
929,60

222,07
0,00

59.086,00
528.129,00

59.086,00
525.875,00

0,00
2.254,00

38.177,00

36.855,00

1.322,00

3.679,19
102,64
3.103,06
220,11
819,68

3.679,19
102,64
3.103,06
222,11
819,68

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

podpora zamestnanosti – bežný výdaj

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

spoločný stavebný úrad
spoločný stavebný úrad
správne poplatky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3.103,06
3.955,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3.103,06
3.955,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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