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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2018 uznesením č. 8/2018
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.02.2019 - uznesením OZ č. 20/2019
- druhá zmena schválená dňa 29.03.2019 - právomoc starostu v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa § 22 ods.2.
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2019 - právomoc starostu v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa § 22 ods.2.
- štvrtá zmena schválená dňa 19.08.2019 - uznesením OZ č. 41/2019
- piata zmena schválená dňa 30.09.2019 - uznesením OZ č. 45/2019
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2019 - uznesením OZ č. 61/2019
- siedma zmena schválená dňa 20.12.2019 - právomoc starostu v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa § 22 ods.2.
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 subjektivitou

1 234 873

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 398 847

1 159 723
0
15 000
60 150
1 234 873

1 227 798
0
30 480
140 569
1 398 847

401 556
15 000
47 160
771 157

440 335
12 500
47 160
898 852
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Upravený rozpočet v € za celú obec
Príjmy po zmenách
Príjmy – skutočnosť
Výdavky po zmenách
Výdavky - skutočnosť
Hospodárenie obce

1 398 847
1 398 236,65
1 398 847
1 253 536,55
144 700,10

V tom skutočnosť :
Bežné príjmy Ocú
Bežné príjmy ZŠsMŠ
Príjmy šk. jedáleň
Bežné výdavky Ocú
Bežné výdavky ZŠsMŠ
Výdavky šk. jedáleň
Prebytok bežného rozpočtu

1 227 625,22
101 364,22
34 188,08
385 723,68
769 818,31
32 601,12
175 034,41

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky-obec
Kapitálové výdavky ZŠ
Schodok kapitálového rozpočtu

0
11 325,20
6 913,92
18 239,12

Príjmové finančné operácie Ocú
Príjmové finančné operácie ZŠ
Výdavkové fin. operácie Ocú
Schodok finančných operácií

30 478,34
4 580,79
47 154,32
12 095,19

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 398 847

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 398 236,65

99,96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 398 847 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 398 236,65 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
A. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 227 798

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 227 625,22

99,99
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 227 798 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 227 625,22 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy 110,120,130,160:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
632 413

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

632 409,01

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 569 302,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 569 301,02 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 865,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25 864,42 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 293,45 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 18 209,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 361,97
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 24 962,96 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
901,46 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 066,92
EUR /2 930,12+136,80 úrok z omeškania/.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 283,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 282,46 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,96 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 212,46 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 70,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za
psa v sume 25,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 34 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34 318,41 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 32 323,20 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 1 995,21 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 324,25 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 178,00 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 180,00 €.
Daň za ubytovanie 1 052,70 €
Daňové sankcie 232,00 €
b) nedaňové príjmy 210,220,230,240:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
17 249,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17 241,99

99,96

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 050,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov – budova ŠK, športová hala a priestorov – sála
Ocú.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 704,70 EUR, čo je
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99,99 % plnenie. Príjem tvoria spoplatnené administratívne úkony, overovanie podpisov a pod.
V roku 2019 sme nevydali žiadne rozhodnutie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.
Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
Z rozpočtovaných 7 483,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 477,21 EUR , čo
je 99,92 % . Ide o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby a hrobové miesta , za
dodávku energií od cudzích odberateľov, odpredaj zásob, za dovoz obedov , za relácie
v miestnom rozhlase, príjem za znečistenie ovzdušia a za porušenie predpisov.
c) iné nedaňové príjmy 290:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
12 550,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

12 545,16

99,96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 12 550,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
12 545,64 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie. Ide o príjem z dobropisov, vratiek, zúčtovanie
zdravotného poistenia a výťažky z lotérií a výherných hracích prístrojov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 565 586,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
565 429,06 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
Okresný úrad- stavebný úrad

Suma v €
6 559,43
1 944,63

3.

Okresný úrad - doprava a
komunikácie

64,32

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OÚ životného prostredia
Okresný úrad-odbor školstva
Okresný úrad-odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Žilina
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra

139,19
494 135,00
31 564,00
520,57
1 939,44
97,36
21 756,00
6 709,12

Účel
Verejno-prospešné práce
Na spoločný stavebný úrad
Na úsek pozemných komunikácií
Životné prostredie
Normatívne dotácie
Nenormatívne dotácie
Registre
Voľby
Prídavky na dieťa
Dotácia stravné
Dotácia záchran. práce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
B. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

Granty a transfery
V roku 2019 obec neprijala žiadne granty a transféry.
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C. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
30 480,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

30 478,34

99,99

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2019 zo dňa 20.05.2019 bolo schválené tvorba a
použitie rezervného fondu v sume 30 478,34 EUR – výsledok hospodárenia za rok 2018.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 30 478,34 EUR.
Rezervný fond bol použitý:
- na úhradu splátok úveru vo výške 28 478,34 €,
- mantinely na florbal vo výške 2 000,00 EUR.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
140 569,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

140 133,09

99,69

Z rozpočtovaných príjmov 140 569,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
140 133,09 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou vo výške 140 569,00 EUR
Skutočne naplnené príjmy boli vo výške 140 133,09 EUR , v tom :
- rozpočtované príjmy 20 945,01 EUR
- projekt Škola pre život 85 000,00 EUR
- príjmy za stravu – potravinový účet 34 188,08 EUR
- finančná operácie – zinkasované príjmy(na r. 2020)na potravinovom účte v sume 4580,79 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 398 847,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 253 536,55

89,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 398 847,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 253 536,55 EUR, čo predstavuje 89,61 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
440 335,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

385 723,68

87,60

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 440 335,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 385 723,68 EUR, čo predstavuje 87,60 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Volebné výdavky
Transakcie verejného dlhu
Všeob. pracovná oblasť
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Verejné priestranstvá, rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.
Kultúra
Opatrovateľská služba
Sociálna pomoc, transféry
Spolu

Rozpočet
184 798,00
5 638,00
1 950,00
5 100,00
26 717,00
98 530,00
36 000,00
13 705,00
16 822,00
33 810,00
600,00
3 969,00
7 591,00
4 905,00
200,00
440 335,00

Skutočnosť
154 170,60
5 638,00
1 939,44
4 599,49
25 879,19
92 961,63
35 999,02
5 975,30
12 377,27
29 874,03
498,17
3 542,73
7 590,14
4 678,67
0
385 723,68

v EUR
% čerpania
83,43
100
99,46
90,19
96,86
94,35
100
43,60
73,58
88,36
83,03
89,26
99,99
95,39
0
87,60

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :
a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - 610
Z rozpočtovaných 124 549,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 113 537,63 € čo
je 91,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky,
správcu haly , zamestnanca na úseku správy a údržby majetku obce a verejných priestranstiev,
opatrovateľskej služby a zamestnanca VPP.
b) Poistné a príspevky do poisťovní - 620
Z rozpočtovaných 47 198,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 40 805,73 € , čo
je 86,46 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, príspevky
na dôchodkové sporenie.
c) Tovary, opravy a ďalšie služby - 630
Z rozpočtovaných 233 210,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 210 353,79 € , čo
je 90,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál
a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, opravy, nájomné za prenájom a ostatné tovary
a služby, stravovanie, poistné , cestovné náhrady , výdavky na kultúru , pracovnú oblasť,
výdavky na voľby, správu a údržbu ciest, úpravy verejného priestranstva, výdavky na športový
areál v ZŠ a pod.
d) Bežné transfery – 640
Z rozpočtovaných 27 323,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 25 596,30 € , čo
predstavuje 93,68 % čerpanie. Sú to transféry pre Spoločný úrad, príspevky ZMOS , príspevok
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pre ŠK Radoľa, náhrady príjmu pri PN, náklady na odchodné, odstupné a oddiel sociálna pomoc
v hmotnej núdzi.
e) splácanie úrokov banke – 650
Z rozpočtovaných 5 305,00 € v zmysle úverovej zmluvy za rok 2019 sa uhradili úroky v sume
4 599,49 € a úroky z leasingovej zmluvy vo výške 203,20 €, čo predstavuje 90,53 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
12 500,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

11 325,20

90,60

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 11 325,20 EUR, čo predstavuje 90,60 % čerpanie.
V r. 2019 pokračovala obec vo výstavbe vodovodu na Koscelisku smerom k cintorínu. Uvedené
investície začali v r. 2017.
Do vlastníctva obce boli zaradené mantinely na florbal do športovej haly . Časť uvedených
investícií bola vykrytá z výsledku hospodárenia r. 2018 vo výške 2 000,00 EUR a finančnými
príspevkami od podnikateľských subjektov vo výške 2 290,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
47 160

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

47 154,32

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 47 160,00 EUR na splácanie istiny
dlhodobého úveru na výstavbu športovej haly a z leasingu na služobný automobil bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2019 v sume 47 154,32 EUR, čo predstavuje 99,99 %.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Rozpočet na rok 2019
898 852

Skutočnosť k 31.12.2019
809 333,35

Rozpočtová organizácia
ZŠsMŠ – prenesené kompeten.
ZŠsMŠ – štátne dotácie
ZŠsMŠ – štátne dotácie-stravné
ZŠsMŠ – originálne kompeten.
ZŠsMŠ – čerpanie príjmov
ZŠsMŠ - spoluf.proj. Škola pre život
ZŠsMŠ potravinový účet
Bežné výdavky

rozpočet
494 135,00
31 661,00
21 357,00
206 081,00
106 042,00
5 049,00
34 527,00
898 852,00

% plnenie
90,04
v€
Skutočnosť %
čerpanie
494 135,00
100
31 596,52
99,80
15 915,60
74,52
196 076,95
95,15
38 105,02
35,93
903,14
17,89
32 601,12
94,42
809 333,35
90,04
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1 363 177,52
1 227 625,22

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

135 552,30

1 188 143,11

z toho : bežné výdavky obce

385 723,68

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

802 419,43

175 034,41
0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

18 239,12

z toho : kapitálové výdavky obce

11 325,20

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

6 913,92

-18 239,12
156 795,29
0,00
156 795,29

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

35 059,13

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

47 154,32

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – finančné operácie v šk. jedálni
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky na dopravné
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky na projekt
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky na stravné
Upravené hospodárenie obce

-12 095,19
1 398 236,65
1 253 536,55
144 700,10
7 028,96
64,40
71 985,68
88,80
65 532,26

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2019 bez FO :
Príjmy :
- bežné príjmy za Obecný úrad
............................. € 1 227 625,22
- kapitálové príjmy .........................................................................€
0,00
- bežné príjmy rozpočtových organizácií....................................... € 135 552,30
––––––––––––––
Celkom príjmy obce
.......................................................... € 1 363 177,52
Výdavky :
- bežné výdavky za Obecný úrad ........................................ € 385 723,68
- kapitálové výdavky ........................................................... € 11 325,20
- bežné výdavky rozpočtových organizácií ......................... € 802 419,43
- kapitálové výdavky RO .................................................... € 6 913,92
––––––––––––––––
Celkom výdavky obce ........................................................... € 1 206 382,23
Výsledok rozpočtového hospodárenia : prebytok k 31.12.2019 v € 156 795,29
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2. Celkový kumulovaný výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií
Zdôvodnenie výsledku hospodárenia:

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu

1 363 177,52
0,00
1 363 177,52

v€
Prebytok
/schodok
rozpočtu
1 188 143,11
175 034,41
18 239,12
-18 239,12
1 206 382,23
156 795,29

Finančné operácie
Spolu

35 059,13
1 398 236,65

47 154,32
1 253 536,55

Rozpočet obce

príjmy výdavky

-12 095,19
144 700,10

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Bilancia finančných operácií je schodok z finančných operácií.
Prebytok rozpočtu v sume 144 700,10 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške ............................................... 144 700,10 €
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, sa z tohto prebytku vylučujú :
-nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume ............................................. 7 028,96 €
/finančné operácie v šk. jedálni – 1 586,96 € + nevyč. dotácia na stravné 5 442,00 €, ktorá bola
dňa 05.03.2020 vrátená /
- nevyčerpané prostriedky na dopravné, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2020 v sume 64,40 €
- nevyčerpané prostriedky na projekt vo výške 71 985,68 €
- nevyčerpaná dotácia na stravné, ktorá bola dňa 05.03.2020 vrátená v sume 88,80 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019

vo výške 65 532,26 €.
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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
uznesenie č.30/2019 zo dňa 20.05.2019 použitý
- na úhradu splátok úveru vo výške 28 478,34 €
- na nákup mantinelov na florbal vo výške 2 000 €
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
30 478,34

30 478,34

0

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- účet 472
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
166,32
1 501,42
0
987,00
463,00
0
217,74

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
1 373 398,27
1 452 619,74
894 911,03
879 687,31
0,00
651 196,86
243 714,17
477 249,89

0,00
635 973,14
243 714,17
570 611,57

298,48
440 984,44
0,00
6 922,24
29 044,73
0,00
0,00
1 237,35

500,85
430 125,85
0,00
4 765,26
135 219,61
0,00
0,00
2 320,86
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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
1 373 398,27
1 452 619,74
762 612,54
832 965,14
0,00
0,00
762 612,54
194 272,82

0,00
0,00
832 965,14
146 882,41

2 500,00
96,92
166,32
18 509,58
173 000,00
416 512,91

2 500,00
0,00
217,74
15 564,67
128 600,00
472 772,19

7. Informácie o výnosoch a nákladoch za Obecný úrad
1. Výnosy - popis a výška významných položiek v €
Druh výnosov
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Suma v €
598 272,42
37 778,03

641 – tržby z predaja majetku

92,12

644 – zmluvné pokuty, penále

8,10

645 – pokuty, penále
648 – z prevádzkovej činnosti

681,60
21 242,20

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

0,00

Finančné výnosy

0,00

Mimoriadne výnosy

0,00

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

693 – výnosy z bež. transférov ŠR

17 876,70

a iných subjektov VS
694 – výnosy z KT zo ŠR a iných

13 238,68

subjektov VS
698 - výnosy z KT od ostatných

352,33

subjektov mimo VS
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699 – výnosy z odvodu

46 586,91

rozpočtových príjmov
Spolu

736 129,09

Výsledok hospodárenia pred zdanením

70 352,60
591- Splatná daň z príjmov

Výsledok hospodárenia

0,00
70 352,60

2. Náklady - popis a výška významných položiek v €
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

29 296,91

502 – Spotreba energie

19 358,36

511 – Opravy a udržiavanie

69 979,93

512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady

521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie

Dane a poplatky

Suma v €

125,30
2 779,32
62 635,84
121 064,10
40 804,61

525 – Ostatné sociálne poistenie

355,93

527 – Zákonné sociálne náklady

6 874,37

538 – Ostatné dane a poplatky

555,24

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – ZC predaného DNM a DHM

92,12

548 – náklady na prevádzk. činnosť

10 546,13

Odpisy, rezervy a opravné položky

551- Odpisy dlhodobého HM

26 548,92

Rezervy a opravné položky

553 – Rezervy z prevádzk. činnosti

2 500,00

Finančné náklady

562 – úroky z úveru, leasing

4 802,69

568 – Ostatné finančné náklady

712,02

Náklady na transfery a náklady z odvodu 584 – do rozpočtových organizácií
príjmov
586 – transféry mimo VS - ŠK

254 425,84

Spolu

665 776,49

12 318,86
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8. 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
- nájmu – leasing
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- audit
- bankám - úver
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

3 643,37
1 006,58
6 030,15
3 915,96
808,44
2 500,00
128 600

3 643,37
1 006,58
6 030,15
3 915,96
808,44
2 500,00
128 600

377,91
146 882,41

377,91
146 882,41

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

SZRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

395 000,00

44 400,00

4 599,49

128 600,00

Dlhodobý
investičný

Rok
splatnosti

2022

Na zabezpečenie investičného úveru vo výške 395 000 eur bola 19.12.2012 uzatvorená so
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a. s. Úverová zmluva č. 96540-2012.
V r. 2019 bola splatená istina úveru vo výške 44 400 Eur a nákladový úrok za rok 2019 bol vo
výške 4 599,49 €. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 128 600 Eur. Úver je splatný v r. 2022.
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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

Suma v EUR

1 130 716,23
1 068 916,00
61 800,23
1 130 716,23
129 606,58
128 600,00
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- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

1 006,58

129 606,58

129 606,58

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

129 606,58

1 130 716,23

60%=678 429,74

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
Spolu bežné príjmy obce a RO 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:
- 821005 – úver
- 824
- leasing
- 651002 – úrok z úveru
- 651004 - úrok leasing
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

1 130 716,23
1 068 916,00
61 800,23
1 130 716,23
468 821,11

525 341,77
525 341,77

44 400,00
2 754,32
4 599,49
203,20
51 957,01

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

51 957,01

525 341,77

25% 131 335,44

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

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. 1/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Športový klub Radoľa FO – bežné výdavky
Športový klub Radoľa STO – bežné výdavky
Jednota dôchodcov – bežné výdavky

12 000,00
829,90
600,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

12 000,00
829,90
600,00

0
0
0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005
o dotáciách.

10. Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách
Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách.
Obec Radoľa v priebehu roka 2019 neposkytla žiadne záruky pre fyzické a právnické osoby,
alebo iné subjekty, z ktorých by obci vyplývali ručiteľské povinnosti.

12. Podnikateľská činnosť.
Obec v r. 2019 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným rozpočtovým organizáciám
b. štátnemu rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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 právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, ŠR, EÚ
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠsMŠ - vlastné
ZŠsMŠ – ŠR
ZŠsMŠ – OK
ZŠsMŠ – dary
ZŠsMŠ – potrav. účet
ZŠsMŠ – spoluf. projekt
Celkom :

34 278,42
541 711,52
196 081,00
3 826,60
32 601,12
903,14
809 401,80

použitých finančných
prostriedkov

34 278,42
541 647,12
196 076,95
3 826,60
32 601,12
903,14
809 333,35

Rozdiel - vrátenie
0,00
64,40
4,05
0,00
0,00
0,00
68,45

Nepoužité finančné prostriedky z originálnych kompetencií vo výške 4,05 Eur budú vrátené
v r. 2020 zriaďovateľovi.
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Nepoužité finančné prostriedky vo výške 64,40 Eur zo štátneho rozpočtu budú použité v roku
2020.
b/ voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie dotácie : uviesť
školstvo, obec,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2019
-3-

Suma použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2019
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť - obec

6 559,43

6 559,43

0

OÚ Žilina

Dotácia na predškolákov -MŠ

2 606,00

2 606,00

0

OÚ Žilina

Stavebný úrad -obec

1 944,63

1 944,63

0

OÚ Žilina

Pozemné komunikácie - obec

64,32

64,32

0

OÚ Žilina

Životné prostredie - obec

139,19

139,19

0

OÚ Žilina

Bežné výdavky na PK

494 135,00

494 135,00

0

OÚ Žilina

Vzdelávacie poukazy

3 309,00

3 309,00

0

OÚ Žilina

Dopravné

2 607,00

2 542,60

64,40

OÚ Žilina

Asistent učiteľa

14 414,00

14 414,00

0

OÚ Žilina

Príspevok na učebnice

731,00

731,00

0

OÚ Žilina

Príspevok na lyžiarsky kurz

5 250,00

2 700,00

2 550,00

OÚ Žilina

Príspevok na školu v prírode

3 500,00

2 100,00

1 400,00

MV SR

Registre – evidencia obyv. - obec

520,57

520,57

0

OÚ Žilina

Voľby - obec

2 106,82

1 939,44

167,38

ÚPSVaR

Osobitý príjemca – rod.prídavky

97,36

97,36

0

OÚ Žilina

odchodné

3 097,00

3 097,00

0

MV SR

Záchranné práce

6 709,12

6 709,12

0

Nepoužité finančné prostriedky na dopravné boli použité v roku 2020 a nevyčerpané finančné
prostriedky boli vrátené poskytovateľovi v roku 2019:
- lyžiarsky kurz – 04.02.2019 vo výške 2 550,00 €,
- škola v prírode – 28.06.2019 vo výške 1 400,00 €,
- voľby – 10.05.2019 vo výške 121,26 € + 08.07.2019 vo výške 46,12 €.

14. Hodnotenie plnenia programov obce.
Hodnotenie plnenie programov sa nevykonalo z dôvodu zmeny zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov
rozhodne o neuplatňovaní programovej štruktúry obce. Obecné zastupiteľstvo v Radoli
uznesením č. 8/2018 zo dňa 17.12.2018 rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry
v rozpočte obce na rok 2019.
V Radoli dňa 27. 04. 2020

Ing. Anton Tkáčik
Starosta
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15. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie :
- bez výhrad.
- s výhradami...........................................................................................................
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 65 532,26 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 65 532,26 EUR:
- na úhradu splátok úveru vo výške 44 400,00 €,
- výstavba chodníka vo výške 21 132,26 EUR
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