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Záverečný účet Obce Niţná Boca za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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.
Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2018
44/2018.
Zmeny rozpočtu:
-

uznesením č.

Rozp. opatrenie č. 1 – starostka obce 25.01.2019 uznesenie OZ 10/2019 zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č.2 – účelovo určené prostriedky 29.03.2019 uznesenie OZ 21/2019 a/ zobraté
na vedomie
Rozp. opatrenie č. 3 – starostka obce 29.03.2019 uznesenie OZ 21/2019 b/ zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 4 – účelovo určené prostriedky 29.05.2019 uznesenie OZ 32/2019 a/
zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 5 – účelovo určené prostriedky 29.05.2019 uznesenie OZ 32/2019 b/
zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 6 – starostka obce 29.05.2019 uznesenie OZ 32/2019 c/ zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 7 – starostka obce 29.05.2019 uznesenie OZ 32/2019 d/ zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 8 – starostka obce 28.06.2019 uznesenie OZ 38/2019 a/ zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 9 – účelovo určené prostriedky 28.06.2019 uznesenie OZ 38/2019 b/
zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 10 – účelovo určené prostriedky 06.09.2019 uznesenie OZ 43/2019 a/
zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 11 – starostka obce 06.09.2019 uznesenie OZ 43/2019 b/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 12 – starostka obce 06.09.2019 uznesenie OZ 43/2019 c/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 13 – starostka obce 04.11.2019 uznesenie OZ 52/2019 a/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 14 – účelovo určené prostriedky 04.11.2019 uznesenie OZ 52/2019 b/
zobraté na vedomie
Rozp. opatrenie č. 15 – starostka obce 04.11.2019 uznesenie OZ 52/2019 c/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 16 – starostka obce 04.11.2019 uznesenie OZ 52/2019 d/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 17 – starostka obce 13.12.2019 uznesenie OZ 63/2019 a/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 18 – starostka obce 13.12.2019 uznesenie OZ 63/2019 b/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 19 – starrostka obce 13.12.2019 uznesenie OZ 63/2019 c/ zobraté na
vedomie
Rozp. opatrenie č. 20 – starostka obce 13.12.2019 uznesenie OZ 63/2019 d/ zobraté na
vedomie

-

Rozp. opatrenie č. 21 – schválené uznesením OZ 64/2019 z 13.12.2019

-

Rozp. opatrenie č. 22 – starostka obce 13.12.2019 uznesenie OZ 63/2019 e/ zobraté na
vedomie
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Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

306 528

Rozpočet
po zmenách
320 266

102 920
94 754
108 854
306 528

116 458
94 954
108 854
320 266

102 920
108 854
94 754
0

115 758
109 754
94 754
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
320 266,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

131 372,29

41,02

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

116 049,21

99,65

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

102 752,48

99,90

I.) Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
116 458,00
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
102 860,00

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 45 170,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 45 174,74 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,01 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 47 630,79
EUR, čo je 99,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 31 070,54 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 16 560,25 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 47 556,68 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 74,11 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností v sume 411,88 EUR.
c) Daň za psa
rozpočet 190,00 EUR - skutočnosť 188,99 EUR.
d) Daň z ubytovania
rozpočet 3 800,00 EUR – skutočnosť 3 666,85 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
rozpočet 5 920,00 EUR - skutočnosť 6 091,11 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 855,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 688,97

94,18

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 415,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 487,47 EUR,
čo je 105,12 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a prenájmu V3S na
sluţby občanom.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 201,50 EUR,
čo je 83,44 % plnenie:
168,00 EUR – overovanie
850,00 EUR – stavebné, kolaudačné povolenia (preposielajú sa na SocÚ L.Hrádok)
130,00 EUR – výruby stromov
53,50 EUR – ostatné povolenia, potvrdenia
c) Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 477,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 462,85

99,43

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Ostatné príjmy tvoria úroky na bankovom účte, kniţničné poplatky, vyhlásenia v MR, za
separovanie odpadu – elektroodpad, ţelezný šrot, príjmy za hrobové miesta a platby za
stravné lístky od zamestnancov, predaj popolníc, príjmy z dobropisov a vratky minulých
rokov.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Príjem
úroky
Separovanie odpadu
Kniţničné poplatky
Vyhlásenie v MR
Cintorínske poplatky
Stravovanie zamestnancov
Vratky minulých rokov
SOcÚ, dobropis SSE,
refundácia
Predaj popolnice, kalendáre
Kopírovanie
Čistenie miestnej komunik.

Suma v EUR
35,29
181,30
7,50
25,00
28,00
434,00
1 053,06

187,50
11,20
500,00

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 266,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 8 144,91
Eur, čo predstavuje 98,54 % plnenie.
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P.č.
1.
2.
2.

Poskytovateľ
MV SR – OÚ L.Mikuláš
MV SR – OÚ . Mikuláš
MV SR

3.
4.
5.
6.
7.
8.

OÚ CD a PK Ţilina
MDVaRR Bratislava
OÚ ŢP Ţilina
MF SR
Fyzické a právnické osoby
Právnické osoby

Suma v EUR
1061,24
623,52
74,99
7,04
212,88
15,24
4 500,00
150,00
1 500,00

Účel
Voľby prezidenta SR 2019
Voľby do EP
Prenesený výkon št.správy REGOB
a register adries
Prenesený výkon št.správy MK
Prenesený výkon št.správy st.poriad.
Prenesený výkon št.správy ŢP
Oprava a údrţba budovy OcÚ
Akcie pre deti
Propagácia obce - akcia „Nezlomený
kosatec“

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
II.) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
94 954,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

200,00

0,21

Z rozpočtovaných 94 954,000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 200,00 EUR,
čo je 0,21 % plnenie. Rozpočtovaný bol príjem NFP vo výške 94 754,00 Eur na zmenu
vykurovania kultúrneho domu. Akcia sa v roku 2019 neuskutočnila.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 200,00 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
III.) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
108 854,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15 123,08

13,89

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 108 854,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 15 123,08 Eur, čo predstavuje 13,89 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2018 zo dňa 26.10.2018 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu v sume 10 000,00 Eur.
Do rozpočtu bola zapojená dotácia poskytnutá MF SR v r. 2018 na rekonštrukciu budovy
OcÚ vo výške 4 100,00 Eur.
Pretoţe sa neuskutočnila investičná akcia – zmena vykurovania kultúrneho domu, nenaplnila
sa ani príjmová finančná operácia – úver na jej predfinancovanie. Úver bol schválený na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2018 uznesením č. 34/2018. Úver bol čerpaný
vo výške 1 200,00 Eur na prefinancovanie platby za prípravu projektu.
Finančné prostriedky boli pouţité vo výške 15 123,08 Eur:
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-

10 755,08 Eur – rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu, zaradená do
majetku obce bude v r. 2020
1 608,00 Eur – výstavba vodovodu – rozšírenie
1 200,00 Eur PD – elektrická prípojka k ČOV
1 200,00 Eur – príprava projektu na zmenu vykurovania KD
360,00 Eur – PD – osvetlenie multifunkčného ihriska

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
320 266,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

119 945,75

37,45

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

105 215,67

90,89

I.) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
115 758,00

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 115 758,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 105 215,67 Eur, čo predstavuje 90,89 % čerpanie.
Čerpanie schváleného beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 34 794,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 34 726,21
EUR, čo je 99,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky, pracovníčky OcÚ
a hlavnej kontrolórky.
Odmeny vyplatené na základe dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce –
z rozpočtovaných 1 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie 1 611,70 EUR, čo je 82,65 %.
Patria sem dohody – šofér V3S, príprava TKO na odvoz, čistenie MK po zime, posyp MK,
kosenie krajníc MK, autobusové zastávky, knihovníčka - obecná kniţnica, drobné opravy
a úprava verejných priestranstiev, čistota v obci, vypracovanie posudkov o sociálnej
odkázanosti.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 13 172,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 12 490,47
EUR, čo je 94,83 % čerpanie.
c) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 62 481,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 53 360,59
EUR, čo je 85,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce vo všetkých kategóriách, ako
sú cestovné náhrady, audit, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba budov,
miestnej komunikácie, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, cintorína, nájomné za
pozemky pod záchyt prameňa a vodojem, a ostatné tovary a sluţby.
d) Beţné transfery
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Z rozpočtovaných 3 311,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 026,62 EUR,
čo predstavuje 91,41 % čerpanie.
Jedná sa o prostriedky poskytnuté:
príspevok SocÚ stavebný poriadok v Lipt. Hrádku – 740,00 Eur,
odvod správnych poplatkov v stavebnom konaní 680,00 Eur,
príspevok na autobusový spoj ARRIVE Liorbus, a.s., Ruţomberok – 811,90 Eur,
členské príspevky 83,49 Eur
ZŠ Hybe 309,42 Eur
CVĆ v Lipt. Hrádku 171,91 Eur
náhrada príjmu pri PN – 229,90 Eur
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 50,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,08 Eur, čo
predstavuje 0,16 %
.
II.) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
109 754,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

14 730,08

13,42

Čerpanie schváleného kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Neuskutočnila sa investičná akcia – zmena vykurovania kultúrneho domu, ktorá bola
rozpočtovaná vo výške 94 754,00 Eur.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
Obstaranie PD – elektrická prípojka k ČOV 1 200,00 Eur bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2019 1 200,00 Eur,čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Obstaranie – rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu - z rozpočtovaných 11
480,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 11 455,08 Eur, čo predstavuje 99,78 %
čerpanie.
Výstavba – vodovod – rozšírenie- z rozpočtovaných 1 620,00,00 Eur bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2019 1 608,00 Eur, čo predstavuje 99,26 % čerpanie.
III.) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
94 754,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

Obec nemala výdavkové finančné operácie.
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 - použitie
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

Beţné príjmy obce

116 049,21

Beţné výdavky obce

105 215,67

Bežný rozpočet

+ 10 833,54
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Kapitálové príjmy obce

200,00

Kapitálové výdavky obce

14 730,08

Kapitálový rozpočet

-

14 530,08

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

14 530,08

Vylúčenie z prebytku zostatok účelového daru
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00
- 3 696,54
15 123,08

Výdavky z finančných operácií

0,00
+ 15 123,08

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

131 372,29

VÝDAVKY SPOLU

119 945,75

Hospodárenie obce

+

Vylúčenie z prebytku

11 426,54
220,78

Upravené hospodárenie obce

+

11 205,76

Schodok rozpočtu v sume 3 696,54 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 z.n.p, bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný
- Z rezervného fondu
3 696,54 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 z.n.p. v sume 11 426,54 EUR navrhujeme pouţiť na:
-

Tvorbu rezervného fondu

11 426,54 EUR

Prebytok rozpočtu sa ďalej upraví – zníži o sumu 220,78 Eur - rozdiel medzi povinným
prídelom do sociálneho fondu vo výške 327,86 Eur, ktoré sa v priebehu roka neúčtuje na
položky a mylnou platbou na účet, ktorá sa neúčtovala do plnenia rozpočtu, a do konca
roka 2019 nebolo požiadané o jej vrátenie. Na základe uvedených skutočností
navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
11 205,76 EUR
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Rezervný fond sa
vedie v účtovníctve na analytickom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :

Suma v EUR
15 919,37
16 047,03
0,00
9 823,08
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KZ k 31.12.2019

22 143,32

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.np.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %

Suma v EUR
244,15
327,86

Úbytky - stravovanie
- šport.,kultúrne podujatia
KZ k 31.12.2019

230,02
341,99

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

982 057,03

966 794,07

Neobežný majetok spolu

942 801,81

929 338,57

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

896 753,41

883 290,17

Dlhodobý finančný majetok

46 048,40

46 048,40

Obežný majetok spolu

36 945,83

35 753,10

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

297,00

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

439,28

1 315,03

36 506,55

34 141,07

2 309,39

1 702,40

Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky brutto vo výške
V tom – nedaňové pohľadávky – Preplatok LVS a.s., L.Mikuláš
Preplatok SSE a.s., Ţilina
Poplatky za komunálny odpad
- daňové pohľadávky - Daň z nehnuteľností

1 754,56 Eur:
4,37 Eur
1 026,71 Eur
311,60 Eur
411,88 Eur

K nedaňovým pohľadávkam – poplatok za komunálny odpad bola zaúčtovaná opravná
poloţka na účte 391 vo výške 125,98 Eur a k daňovým pohľadávkam bola zaúčtovaná
opravná poloţka vo výške 313,55 Eur.
Pohľadávky – netto – 1 315,03 Eur.
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

982 057,03

966 794,07

Vlastné imanie

312 670,79

319 166,11

Nevysporiadaný VH minulých rokov

294 195,50

312 670,79

Výsledok hospodárenia

18 475,29

6 495,32

Záväzky

10 021,03

9 095,55

560,00

1 060,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

4 100,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

244,15

341,99

5 116,88

6 493,56

Bankové úvery a výpomoci

1 200,00

Časové rozlíšenie

659 365,21

638 532,41

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

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

1 171,38
2 492,54
1 743,38
437,36

1 171,38
2 492,54
1 743,38
437,36

648,90
6 493,56

648,90
6 493,56

Stav úverov k 31.12.2019 v Eur
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
Ţilina
Prima banka
Slovensko a.s.
Ţilina

Účel

Zmena
vykurovania
KD príprava
projektu
Rekonštrukcia
KD v obci
Niţná Boca

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

600,00 Eur

600,00 Eur

0,08 Eur

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

600,00 Eur

2021

600,00 Eur

2021
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Obec uzavrela v roku 2019 zmluvy o municipálnom úvere – na predfinancovanie
investičných akcií zmenu vykurovania v kultúrnom dome vo výške 94 754,09 Eur - č.
09/001/19 a zateplenie kultúrneho domu vo výške 139 680,92 Eur č. 09/003/19.
Investičné akcie sa v r. 2019 neuskutočnili, z úverov obec v r. 2019 vyčerpala 1 200,00 Eur.
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., môţe na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné beţné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

101 395,94
101 395,94
101 395,94

1 200,00

1 200,00

1 200,00
1 200,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

101 395,94

%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné beţné príjmy obce
Bežné príjmy obce znížené o:

Suma v EUR

101 395,94
101 395,94
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- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- dotácia z MV SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
- transfer z ÚPSVaR § 52, 52a
- príspevok z recyklačného fondu
- dotácia zo ŢSK
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

349,28
526,86

250,00

100 269,80
100 269,80
0,00

0,08

0,08

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

0,08

100 269,80

0,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách v platnom
znení, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Obec má uzavretú zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných sluţieb
v prímestskej autobusovej doprave s právnickým subjektom ARRIVA Liorbus a.s.,
Ruţomberok – „ Zmluva o sluţbách vo verejnom záujme“. Mesačný príspevok je vo výške
73,81 Eu.
10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) rozpočtom iných obcí
d) rozpočtu VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
zaloţeným 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov EUR
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3-

MV SR
MV SR
OÚ CDaPK
MDVaRR
SR
OÚ ŢP
MF SR

Beţné výdavky – voľby 2019
Beţné výdavky – REGOB
a register adries
Beţné výdavky -Pren.výkon
MK
Beţné výdavky - Pren.výkon
stavebný poriadok
Beţné výdavky - Pren.výkon
ŢP
Beţné výdavky

-5-

1 684,76
74,99

1 684,76 0
74,99 0

7,04

7,04 0

212,88

212,88 0

15,24

15,24 0

4 500,00

4 500,00 0

Obec dostala v r. 2019 dotáciu na opravu a údrţbu budovy obecného úradu vo výške 4 500,00
Eur.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec - mesto

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
v Eur
Mesačné príspevky
a správne poplatky
prepočítané na obyvateľa

Liptovský Hrádok
– spoločný úrad –
stavebný poriadok
Výdaje
prepočítané na
obec
ZŠ Hybe
Mesto Lipt.
Hrádok - CVČ
Nevyčerpané prostriedky vo
27.1.2020.

740,00
219,50

309,42
171,91

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v Eur

921,74

309,42
171,91

Rozdiel
v Eur

+ 37,76

0,00
0,00

výške 37,76 Eur boli vrátené na účet obce Niţná Boca dňa
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Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec neprijala finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
V roku 2019 obec Niţná Boca v zmysle §4 ods. 5) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Niţná Boca neuplatňovala programový
rozpočet.
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Príloha k záverečnému účtu obce Niţná Boca za rok 2019
Čerpanie bežného rozpočtu v Eur
Funkčná klasifikácia
kategórie
01.1.1. Výdavky verejnej správy
V tom – 610 mzdové náklady
620 poistné odvody
630 tovary a sluţby
640 beţné transfery
01.6.0. všeob.ver.služby - voľby
V tom – 610 mzdové náklady
620 poistné odvody
630 tovary a sluţby
01.1.2. výdavky - finančné služby
V tom – 637 sluţby a tovary
01.7.0. transakcie verejného dlhu
V tom – 651 úroky bankám
04.5.1. výdavky - cestná doprava
V tom – 620 poistné odvody
630 tovary a sluţby
640 beţné transfery
04.7.3. výdavky - propagácia
V tom – 630 sluţby a tovary, kalendáre
05.1.0. výdavky –nakladanie s
odpadmi
V tom – 620 poistné odvody
630 tovary a sluţby
05.2.0. výdavky –nakladanie s odpad.
vodami
V tom – 630 tovary a sluţby
06.2.0. výdavky – rozvoj obcí
V tom – 620 poistné - odvody
630 tovary a sluţby
640 beţné transfery
06.3.0. výdavky –zásobovanie vodou
V tom – 620 odvody do poisťovní
630 tovary a sluţby
06.4.0. výdavky –verejné osvetlenie
V tom – 630 tovary a sluţby
08.1.0. výdavky –rekr. a šport.služby
V tom – 630 tovary a sluţby
08.2.0. výdavky – kultúrne služby
V tom – 620 odvody do poisťovní
630 tovary a sluţby
08.3.0. výdavky – vysielacie služby

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
73 108,00
34 600,00
12 490,00
25 768,00
250,00
1 685,00
194,00
68,00
1 423,00
1 810,00
1 810,00
50,00
50,00
8 771,00
200,00
7 741,00
830,00
3 915,00
3 915,00
8 992,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

71 267,60
34 531,81
12 153,90
24 351,99
229,90
1 684,76
194,40
67,92
1 422,44
1 687,56
1 687,56
0,08
0,08
6 167,77
104,26
5 251,61
811,90
3 289,91
3 289,91
8 205,84

97,48
99,80
97,31
94,50
91,96
99,99
100,21
99,88
99,96
93,24
93,24
0,16
0,16
70,32
52,13
67,84
97,82
84,03
84,03
91,26

135,00
8 857,00
925,00

77,93
8 127,91
0,00

57,73
91,77
-

925,00
4 811,00
100,00
3 180,00
1 531,00
1 172,00
72,00
1 100,00
2 800,00
2 800,00
502,00
502,00
4 600,00
50,00
4 550,00
200,00

0,00
4 271,06
44,56
2 806,50
1 420,00
651,74
0,00
651,74
2 340,02
2 340,02
177,99
177,99
3 774,58
29,90
3 744,68
132,30

88,78
44,56
88,25
92,75
55,61
59,25
83,57
83,57
35,46
35,46
82,06
59,80
82,30
66,15
16

V tom – 630 tovary a sluţby
08.4.0. výdavky – náboženské a iné
spoločenské služby
V tom – 620 odvody do poisťovní
630 tovary a sluţby
640 beţné transfery,členské
09.5.0. výdavky – vzdelávanie
školenia
V tom – 630 sluţby a tovary
640 beţné transfery – CVČ, ZŚ
10.2.0. – výdavky - staroba
V tom – 637dohody
Spolu

200,00
1 167,00

132,30
353,13

66,15
30,26

57,00
910,00
200,00
1 050,00

12,00
257,64
83,49
1 011,33

21,05
28,31
41,75
96,32

550,00
500,00
200,00
200,00
115 758,00

530,00
481,33
200,00
200,00
105 215,67

96,36
96,27
100,00
100,00
90,89

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
100,00
100,00
1 200,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

72,00
72,00
1 200,00

72,00
72,00
100,00

1 200,00
11 480,00
11 480,00
1 720,00
1 720,00
360,00
360,00
94 754,00
94 754,00
140,00
140,00
109 754,00

1 200,00
11 455,08
11 455,08
1 643,00
1 643,00
360,00
360,00

100,00
99,78
99,78
95,52
95,52
100,00
100,00

14 730,08

13,42

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
94 754,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

0,00

-

Čerpanie kapitálového rozpočtu v Eur
Funkčná klasifikácia
kategórie
06.2.0. výdavky – rozvoj obce
V tom – 710 obstaranie kapitál. aktív
05.2.0. výdavky – nakladanie s odpad
vodami
V tom – 710 – obstar.kapitál.aktív
01.1.1. výdavky –verejná správa
V tom – 710 obstaranie kapitál. aktív
06.3.0. výdavky –zásobovanie vodou
V tom – 710 obstar.kapitál. aktív
08.1.0. výdavky –rekr. a šport.služby
V tom – 710 – obstar.kapitál.aktív
08.2.0. výdavky –kultúrne služby
V tom – 710 – obstar.kapitál.aktív
08.4.0. výdavky –ostat.spoloč.služby
V tom – 710 – obstar.kapitál.aktív
Spolu

Čerpanie v oblasti finančných operácií v Eur
Funkčná klasifikácia
kategórie
08.2.0. –výdavkové finančné operácie
kultúrne služby
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