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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.01.2018 uznesením č. 04/2018
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.03.2018 uznesením č. 18/2018,
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2018 uznesením č. 32/2018,
- tretia zmena schválená dňa 28.09.2018 uznesením č. 37/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2018 uznesením č. 53/2018.
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

391 887,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
652 006,16

123 005,00
233 882,00
35 000,00
0,00
391 887,00

135 822,00
233 882,00
282 302,16
0,00
651 382,16

123 005,00
263 882,00
5 000,00
0,00
0,00

135 198,00
511 184,16
5 000,00
0,00
624,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozbor plnenia príjmov rozpočtu v štruktúre, v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom
Kategória

Text

Rozpočet

Plnenie

%

Bežný rozpočet
Kategória 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

98 948,00

99 238,04

100,29

Kategória 120

Dane z majetku

7 500,00

7 147,04

95,29

Kategória 130

Dane za tovary a služby

7 000,00

7 306,17

104,37

113 448,00

113 691,25

100,21

500,00

265,72

53,14

2 000,00

1 210,50

60,53

50,00

38,66

77,32

300,00

288,11

96,04

Hlavná kategória 200 - Nedaňové príjmy

2 850,00

1 802,99

63,26

Kategória 310

19 524,00

14 494,32

74,24

19 524,00

14 494,32

74,24

135 822,00

129 988,56

95,71

233 882,00

233 881,76

100,00

233 882,00

233 881,76

100,00

233 882,00

233 881,76

100,00

282 302,16

253 387,02

89,76

Hlavná kategória 400 - Príjmy z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami

282 302,16

253 387,02

89,76

Suma za rozpočet finančných operácií - príjmy spolu:

282 302,16

253 387,02

89,76

Hlavná kategória 100 - Daňové príjmy
Kategória 210
Kategória 220
Kategória 240
Kategória 290

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby
Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návratných
fin.výpomocí,vkladov a ážio
Iné nedaňové príjmy

Tuzemské bežné granty a transfery

Hlavná kategória 300 - Granty a transfery
Suma za bežný rozpočet - príjmy spolu:

Kapitálový rozpočet
Kategória 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Hlavná kategória 300 - Granty a transfery
Suma za kapitálový rozpočet - príjmy spolu:

Rozpočet finančných operácií
Kategória 450

Príjmy z ostatných finančných operácií

ROZPOČET CELKOM
PRÍJMY SPOLU:

652 006,16

617 257,34

94,67
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Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
652 006,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

617 257,34

94,67

Z rozpočtovaných celkových príjmov 652 006,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
617 257,34 EUR, čo predstavuje 94,67 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
135 822,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

129 988,56

95,71

Z rozpočtovaných bežných príjmov 135 822,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
129 988,56 EUR, čo predstavuje 95,71 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
113 448,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

113 691,25

100,21

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 98 948,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 99 238,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 545,78 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 655,32 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 449,72 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 42,00 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 545,78 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
1 072,34 EUR.
Daň za psa 398,74 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva nebola vyrubená ani zaplatená.
Daň za nevýherné hracie prístroje nebola vyrubená ani zaplatená.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 907,43 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
2 550,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 514,88

59,41
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 265,72 EUR, čo je
53,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 265,72 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 210,50 EUR, čo je
60,53 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
300,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

288,11

96,04

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 300,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 288,11
EUR, čo predstavuje 96,04 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a príjem z odvodov
hazardných hier a iných podobných hier.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19 524,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 14 494,32
EUR, čo predstavuje 74,24 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo
dopravy,
a regionálneho rozvoja
Okresný úrad v Žiline
Ministerstvo
dopravy,
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
výstavby

515,04

výstavby

43,56
20,04
153,12

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad v Žiline
DPO SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

21,20
569,12
3 000,00
8 646,40
1 525,84

Účel
na úsek stavebného poriadku
na starostlivosť o životné prostredie
na úsek pozemných komunikácií
na úsek hlásenia pobytu
a registra obyvateľov SR
na register adries
na komunálne voľby
na zabezpečenie MTV DHZO
na aktivačnú činnosť z ESF
na aktivačnú činnosť zo ŠR

občanov

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
233 882,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

233 881,76

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 233 882,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 233 881,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 233 882,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 233 881,76 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra

Suma v EUR
233 881,76

Účel
vybudovanie poľnej cesty NC6
„Program rozvoja vidieka SR
2014-2020“, Spolufinancovaného
„Európskym poľnohospodárskym
fondom pre rozvoj vidieka
(EPFRV)

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
282 302,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

253 387,02

89,76

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 282 302,16 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 253 387,02 EUR, čo predstavuje 89,76 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 232 012,16 EUR
investičného projektu: „Vybudovanie poľnej cesty NC6
programu „Program rozvoja vidieka SR 2014-2020“,
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV),
dňa 28.03.2018 uznesením č. 16/2018.

na zabezpečenie prefinancovania
v obci Lopušné Pažite“, v rámci
Spolufinancovaného „Európskym
schválený obecným zastupiteľstva

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 28.03.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 15 290,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 15 290,00 EUR.
Schválením rozpočtu na rok 2018 uznesením č. 04/2018 zo dňa 02.01.2018 bolo schválené
použitie rezervného fondu na splátky istiny úveru v sume 5 000,00 EUR a 30 000,00 EUR na
budovanie obce. Na splátku istiny úveru bolo v skutočnosti plnenie v sume 4 784,86 EUR a na
budovanie obce bolo v skutočnosti plnenie v sume 1 300,00 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozbor čerpania výdavkov rozpočtu v štruktúre, v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom
FNC

Kategória

Text

Rozpočet

Čerpanie

%

Bežný rozpočet
0111

Kategória 610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania

0111

Kategória 620

Poistné a príspevok do poisťovní

14 210,00

14 085,05

99,12

0111

Kategória 630

Tovary a služby

25 866,00

23 132,26

89,43

0111

Kategória 640

Bežné transfery

153,00

0,00

0,00

78 569,00

74 630,75

94,99

2 700,00

1 630,69

60,40

2 700,00

1 630,69

60,40

Suma za podtriedu 0111 - Výkonné a zákonodárne orgány
0112

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti

38 340,00

37 413,44

97,58

0160

Kategória 610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania

70,00

69,52

99,31

0160

Kategória 620

Poistné a príspevok do poisťovní

55,00

52,13

94,78

0160
Kategória 630
Tovary a služby
Suma za podtriedu 0160 - Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
Splácanie úrokov a ostatné platby
0170
Kategória 650
súvisiace s úverom, pôžičkou, ...
Suma za podtriedu 0170 - Transakcie verejného dlhu

450,00

447,47

99,44

575,00

569,12

98,98

2 350,00

2 292,34

97,55

2 350,00

2 292,34

97,55

6 480,00

3 870,82

59,73

6 480,00

3 870,82

59,73

8 000,00

1 327,74

16,60

8 000,00

1 327,74

16,60

0320

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0320 - Ochrana pred požiarmi
0451

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0451 - Cestná doprava
0510

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0510 - Nakladanie s odpadmi
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
0620
Kategória 610
osobné vyrovnania
0620
Kategória 620
Poistné a príspevok do poisťovní
0620

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0620 - Rozvoj obcí
0640

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0640 - Verejné osvetlenie
0820

6 595,38

72,88

6 595,38

72,88

10 834,00

10 687,32

98,65

3 442,00

3 205,20

93,12

3 305,00

627,81

19,00

17 581,00

14 520,33

82,59

1 900,00

1 721,68

90,61

1 900,00

1 721,68

90,61

Tovary a služby

3 100,00

2 964,96

95,64

Suma za podtriedu 0820 - Kultúrne služby

3 100,00

2 964,96

95,64

341,00

85,33

25,02

341,00

85,33

25,02

2 550,00

1 046,78

41,05

0830

Kategória 630

9 050,00
9 050,00

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 0830 - Vysielacie a vydavateľské služby
0840

Kategória 630

Tovary a služby

0840

Kategória 640

Bežné transfery

Suma za podtriedu 0840 - Náboženské a iné spoločenské služby
09121 Kategória 630
Tovary a služby
Suma za podtriedu 09121 - Primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
1020

Kategória 630

Tovary a služby

Suma za podtriedu 1020 - Staroba

Suma za bežný rozpočet - výdavky spolu:

1 500,00

1 425,55

95,04

4 050,00

2 472,33

61,05

400,00

55,00

13,75

400,00

55,00

13,75

102,00

30,00

29,41

102,00

30,00

29,41

135 198,00 112 766,47 83,41
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Kapitálový rozpočet
0451

Kategória 710

Obstarávanie kapitálových aktív

Suma za podtriedu 0451 - Cestná doprava

Suma za kapitálový rozpočet - výdavky spolu:

277 302,16

267 525,54

96,47

277 302,16

267 525,54

96,47

277 302,16 267 525,54 96,47

Rozpočet finančných operácií
0170

Kategória 820

Splácanie istín

Suma za podtriedu 0170 - Transakcie verejného dlhu

Suma za rozpočet finančných operácií - výdavky
spolu:

238 882,00

236 797,02

99,13

238 882,00

236 797,02

99,13

238 882,00 236 797,02 99,13

ROZPOČET CELKOM
VÝDAVKY SPOLU:

Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
651 382,16

651 382,16 617 089,03 94,74

Skutočnosť
k 31.12.2018
617 089,03

% čerpania
94,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 651 382,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 617 089,03 EUR, čo predstavuje 94,74 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
rok 2018 po poslednej
zmene
135 198,00
112 766,47
83,41
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 135 198,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 112 766,47 EUR, čo predstavuje 83,41 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 49 244,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
48 170,28 EUR, čo je 97,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 17 707,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
17 342,38 EUR, čo je 97,94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 64 244,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
43 535,92 EUR, čo je 67,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1 653,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
1 425,55 EUR, čo predstavuje 86,24 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
2 292,34 EUR, čo predstavuje 97,55 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
277 302,16
267 525,54
96,47
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 277 302,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 267 525,54 EUR, čo predstavuje 96,47 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) úhrada krátkodobého preklenovacieho bankového úveru poskytnutého na
prefinancovanie investičného projektu: „Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné
Pažite“, v rámci programu „Program rozvoja vidieka SR 2014-2020“, Spolufinancovaného
„Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka“ (EPFRV)
Z rozpočtovaných 232 012,16 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 232 012,16
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v havarijnom stave a budovanie
obce (prípravná projektová dokumentácia)
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 20 223,38
EUR, čo predstavuje 67,41 % čerpanie.
c) nákup osobného motorového vozidla CITROEN BERLINGO BLUEHDI 100 XTR
Z rozpočtovaných 15 290,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 290,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
238 882,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

236 797,02

99,13

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 238 882,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 236 797,02 EUR, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 238 882,00 EUR bol skutočne uhradený
úver v sume 232 012,16 EUR na zabezpečenie prefinancovania investičného projektu:
„Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite“, v rámci programu „Program rozvoja
vidieka SR 2014-2020“, Spolufinancovaného „Európskym poľnohospodárskym fondom pre
rozvoj vidieka“ (EPFRV), schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.03.2018 uznesením
č. 16/2018 a splátka istiny z úveru prijatého v roku 2007 v sume 4 784,86 EUR.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
129 988,56
129 988,56
0,00

112 766,47
112 766,47
0,00

17 222,09
233 881,76
233 881,76
0,00

267 525,54
267 525,54
0,00

-33 643,78
-16 421,69
-160,07
-16 581,76

Príjmové finančné operácie

253 387,02

Výdavkové finančné operácie

236 797,02

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

16 590,00
617 257,34
617 089,03
168,31
-160,07
8,24

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 16 421,69 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
sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v sume 160,07 EUR, bol
v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
16 581,76 EUR.
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 sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v sume 160,07 EUR.
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Zostatok finančných operácií v sume 16 590,00 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 16 581,76 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 8,24 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
8,24 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
8,24 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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- na splácanie istiny z bank. úveru
- na obstaranie osobného automobilu
- na budovanie obce (prípravná projektová
dokumentácia)
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
37 637,62
37 014,64
4 784,86
15 290,00
1 300,00
53 277,40

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,00%
- povinný prídel - 0,25%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
60,18
435,51
108,88
444,50

160,07
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Fond prevádzky, údržby 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
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
467 665,27
459 113,59
386 192,48
401 075,52
0,00
294 820,41
91 372,07
81 075,37

0,00
309 703,46
91 372,07
57 080,12

2 824,58
0,00
0,00
2 815,42
75 435,37
0,00
0,00
397,42

1 974,22
0,00
0,00
837,30
54 268,60
0,00
0,00
957,95

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 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
467 665,27
459 113,59
201 229,06
191 907,18
0,00
0,00
201 229,06
263 436,21

0,00
0,00
191 907,18
30 324,65

0,00
0,00
60,18
241 459,40
21 916,63
3 000,00

0,00
3 270,00
160,07
9 762,81
17 131,77
236 881,76
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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
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- sociálny fond
- medzi subjektami VS
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

2 940,34
2 618,64
3 357,17
175,93
0,00
17 131,77
160,07
3 000,00
670,73
30 054,65

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 940,34
2 618,64
3 357,17
175,93
0,00
17 131,77
160,07
3 000,00
670,73
30 054,65

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka

Účel

prevádzkový

Výška
poskytnutého
úveru

65 060,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

4 784,86

433,67

17 131,77

Rok
splatnosti

2022

Výška prijatého úveru v sume 1 960 tis. Sk bola prepočítaná konverzným kurzom 30,126.

Veriteľ

Prima banka

Účel

preklenovací

Výška
poskytnutého
úveru

232 012,16

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

232 012,16

1 256,72

0,00

Rok
splatnosti

2019

Úhrada krátkodobého bankového úveru poskytnutého na prefinancovanie investičného projektu:
„Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite“, v rámci programu „Program rozvoja
vidieka SR 2014-2020“, spolufinancovaného „Európskym poľnohospodárskym fondom pre
rozvoj vidieka“ (EPFRV).
Z rozpočtovaných 232 012,16 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 232 012,16
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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
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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
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
Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

119 727,59
0,00
119 727,59
0,00
17 131,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 131,77
0,00
0,00
0,00
0,00
17 131,77
§ 17 ods.6 písm. a)

17 131,77
119 727,59
14,31 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- dotácie z DPO SR
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

119 727,59
0,00
119 727,59
1 437,46
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 437,46
115 290,13
0,00
4 784,86
0,00
0,00
1 690,39
0,00
0,00
6 475,25

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods. 6 písm. b)

4 784,86

115 290,13

4,15 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Futsalové mužstvo FC LP 2011 – bežné
výdavky na štartovné
Podpora šport. činností: Kubík, Kováčikovci

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

390,00 EUR

390,00 EUR

0,00 EUR

395,90 EUR

395,90 EUR

0,00 EUR

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
V roku 2018 obec nevykonávala žiadnu 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:
V roku 2018 obec nemala zriadenú žiadnu právnickú osobu, t. j. rozpočtovú organizáciu.
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:
V roku 2018 obec nemala zriadenú žiadnu právnickú osobu, t. j. príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
V roku 2018 obec nemala založenú žiadnu právnickú osobu, t. j. obchodnú spoločnosť.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Okresný úrad
v Žiline
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
v Žiline
DPO SR
Úrad
práce,
sociálnych
vecí a rodiny v
Žiline
Úrad
práce,
sociálnych
vecí a rodiny v
Žiline

Účelové určenie grantu, transferu uviesť:
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2na úsek stavebného poriadku - bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3515,04

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4515,04

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

na starostlivosť o životné prostredie - bežné
výdavky
na úsek pozemných komunikácií - bežné
výdavky

43,56

43,56

0,00

20,04

20,04

0,00

na úsek hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR - bežné výdavky
na register adries - bežné výdavky

153,12

153,12

0,00

21,20

21,20

0,00

na komunálne voľby - bežné výdavky

569,12

569,12

0,00

na zabezpečenie MTV DHZO - bežné výdavky
na aktivačnú činnosť z ESF - bežné výdavky

3 000,00
8 646,40

3 000,00
8 646,40

0,00
0,00

na aktivačnú činnosť zo ŠR - bežné výdavky

1 525,84

1 525,84

0,00

-5-

0,00

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

Rudina

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 376,85

1 904,37

472,48

-4-

Obec v roku 2018 poskytla obci Rudina finančné prostriedky v sume 2 376,85 EUR (578,64
EUR prostriedky prijaté zo ŠR a 1 798,21 EUR prostriedky z vlastných zdrojov) na plnenie úloh
preneseného výkonu štátnej správy spoločným obecným úradom. Obec Rudina vyúčtovala
skutočne použité finančné prostriedky v sume 1 904,37 EUR. Obec v roku 2018 uhradila Obci
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Rudina nedoplatok za rok 2017 v sume 391,04 EUR
2018 nám bude obcou Rudina uhradený v roku 2019.

a preplatok v sume 81,44 EUR za rok

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neposkytla prostriedky vyššiemu územnému celku ani neprijala prostriedky od
vyššieho územného celku.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite č. 9/2017 zo dňa 04.01.2017 bolo
schválené neuplatňovanie programov v rozpočte obce Lopušné Pažite od roku 2017.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 8,21 EUR.
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