Záverečný účet Obce
Podbiel
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Predkladá : Slavomír Korčuška starosta obce
Spracoval: Júlia Dvorská
V Podbieli dňa 20.05.2020
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.5.2020
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č.23/2020.
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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 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce Podbiel bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.02.2019 uznesením č.
07/2019.
Rozpočet bol zmenený tj. upravovaný nasledovne rozpočtovými opatreniami:
rozpočtové opatrenie č.1
rozpočtové opatrenie č.2
rozpočtové opatrenie č.3
rozpočtové opatrenie č.4
rozpočtové opatrenie č.5
rozpočtové opatrenie č.6
rozpočtové opatrenie č.7
rozpočtové opatrenie č.8
rozpočtové opatrenie č.9
rozpočtové opatrenie č.10

prvá zmena
dňa 28.02.2019, starosta /Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/
druhá zmena dňa15.05.2019, starosta /Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/
tretia zmena dňa 13.06.2019, uznesením č. 48/2019
štvrtá zmena dňa 05.08.2019, uznesením č.62/2019
piata zmena dňa 19.08.2019, starosta /Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/
šiesta zmena dňa 30.9.2019, starosta /Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/
siedma zmena dňa 31.10.2019, uznesením č. 104/2019
ôsma zmena dňa 30.11.2019, starosta /Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/
deviata zmena dňa 16.12.2019, uznesením č. 130/2019
desiata zmena dňa 30.12.2019, starosta/Zák. 583/2004 Z.z.
par.14 ods. 1/ , uznesenie č. 64/2013*

*uznesenie 64/2013 z 21.6.2013 Obecné zastupiteľstvo v Podbieli schvaľuje:
Vykonávanie úprav rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka starostom obce do výšky 500,00 Eur a to
presunom financií z položky na položku, okrem kapitálových výdavkov bez toho, aby sa menila výsledná
suma v príjmovej alebo výdavkovej časti schváleného rozpočtu.

Rozpočtové opatenie č. 1- zmena č.1 - do prvej zmeny za zapracoval dotácie zo ŠR na
prenesený výkon štátnej správy na základnú školu a školské zariadenia.
Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena č.2 - do druhej zmeny boli zapracované ďalšie dotácie
zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, na voľby a dotácia na zatepenie budovy MŠ a
OcÚ na výdavky externého manažmentu. Ostatné úpravy v bežných výdavkoch boli
uskutočnené medzi podpoložkami v rámci oddielu triedy a položky. Zároveň sa týmito
presunmi bežných výdavkov medzi podpoložkami nezmenil celkový štrukturovaný schválený
rozpočet obce Podbiel.
Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmena č.3 –bola schválená obecným zatupiteľstvom dňa
13.6.2019, uznesením č. 48/2019. V tejto zmene boli upravené bežné príjmy tj. granty na
akciu Interreg, transfer na akciu „Zateplenie budovy MŠ a OcU“- energetický audit,
dobropisy a vratky a grant z Dobrovolnej požiarnej ochrany.
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Vo výdavkovej časti bola úprava- zvýšenie nemocenských dávkách v chránenej dielni,
výdavky na nákup pneumatík pe hasičov.Na základe dotácie sa uskutočnilo rozpočtovo
preúčtovanie kódu zdoja zo 111 na 3AA1.Vo výdavkovej časti rozpočtu kapitálové výdavky
sa zapracoval nákup traktora v sume 27000,00. V príjmových finančných operáciách sa
zvýšil prevod z rezervy o 27000,00 €.
Rozpočtové opatrenie č.4 – zmena č.4 –bola schválená obecným zatupiteľstvom dňa
05.08.2019, uznesením č. 62/2019. V tejto zmene boli upravené bežné príjmy- náhrada
pojistného plnenie a dotácia zo MFSR na údržbu športovej haly malej sály. Vo výdavkovej
časti bežného rozpočtu boli upravované nemocenské dávky správa obce, zvýšenie odvod
vzhľadom na odchodné a výdavky na údržbu športovej haly malej sály v náväznosti na došlú
dotáciu z MFSR.
Rozpočtové opatrenie č.5 – zmena č.5 – do piatej zmeny za zapracovala dotácie zo ŠR na
prenesený výkon štátnej správy na základnú školu - na nákup učebníc.
Rozpočtové opatrenie č.6 – zmena č.6 – Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti bežné príjmy –
transfer na FS Senková v čiaste 4000,00€ a transfer na stavebný úrad navýšenie o 40,00 €.
Ostatné úpravy v bežných výdavkoch boli uskutočnené medzi podpoložkami v rámci oddielu
triedy a položky. Zároveň sa týmito presunmi bežných výdavkov medzi podpoložkami
nezmenil celkový štrukturovaný schválený rozpočet obce Podbiel.
Rozpočtové opatrenie č.7 – zmena č.7 - bola schválená obecným zatupiteľstvom dňa
28.10.2019, uznesením č. 104/2019, kde sa v príjmovej časti bežných príjmov upravoval
transfer na stavu pre deti v hmotnej núdzi a vo výdavkovej časti bežných výdavkov sa
navyšovala dotácia Mestu Trstená a dotácia na Rim kat. cirkev farnosť Podbiel.
Rozpočtové opatenie č. 8- zmena č.8 - do ôsmej zmeny za zapracovali zmeny dotácií zo ŠR
na prenesený výkon štátnej správy na základnú školu a školské zariadenia/ stav deti
k 15.9.2019 školského roka a od toho sa odvíajúce upravené dotácie/.
Rozpočtové opatenie č. 9- zmena č.9 - bola schválená obecným zatupiteľstvom dňa
16.12.2019 ,uznesením č. 130/2019, kde v príjmovej časti bežných príjmov sa zvyšovali
položky- daň z nehnuteľností, prenájom budov, správne poplatky, úroky a znížila sa položka
výťažok z lotérií. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa zvyšoval príjem za predaj
pozemokov, znížil sa príjem z transefu na „Zateplenie budov MS a OcU“. Dôvodom bolo
predľženie ukončenia tejto investičnej akcie po stránke kontroly zo strany platobnej agentúry.
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa tým pádom znížili výdavky na investičnú akciu
„Zateplenie budov MS a OcU“. Zároveň však obec musela svoje záväzky firme , ktorá
investičnú akciu „Zateplenie budov MS a OcU , preto obec so svojich vlastných prostriedkov
uhradila pomernú časť faktúry. V roku 2020 budú tieto financie pomernou časťou vrátené
obci v sume cca 57000,00 EUR. Zároveň sa týmito presunmi bežných výdavkov medzi
podpoložkami nezmenil celkový štrukturovaný schválený rozpočet obce Podbiel.
Rozpočtové opatenie č. 10- zmena č. 10 –v tejto zmene boli zapracované v príjmovej časti
bežného rozpočtu úpravy dotácií zo ŠR na voľby na chránenú dielňu a chráneného
pracovisko a vo výdavkovej časti taktiež výdavky na prenesený výkon štátnej správy boli
upravované výdavky na mzdy na prenesený výkon štátnej správy a výdavky na chránenú
dielňu a chránené pracovisko.Uznesením č. 64/2013- rozpočtové opatrenie v kompetencii
starostu obce v sume do 500,00 € medzi jednotlivými podpoložkami boli uskutočnené
presuny v bežný výdavkoch to sume 1015,00. Zároveň sa týmito presunmi bežných výdavkov
medzi podpoložkami nezmenil celkový štrukturovaný schválený rozpočet obce Podbiel.
.
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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
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
1166966

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1232927

720662
330830
81594
33880
1166966

778207
257760
159394
37566
1228461

358031
414820
16680
377435
0

399106
419527
16680
393148
+4466

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €
Poznámka: rozbor čerpania príjmov sa vykonáva v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom.

Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
1195361,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1099896,90

92,01

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1195361,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1099896,90 EUR, čo predstavuje 92,01 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
778207,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

776513,02

99,78

Z rozpočtovaných bežných príjmov 778207,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 776513,02. EUR, čo predstavuje 99,78% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
537238,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

532054,93

99,03
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Položka 110 -Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 483672 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu/ďalej len ŠR/ v sume
478483,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,92 %.
Položka 120 -Dane z majetku
Z rozpočtovaných 34650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34650,60 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 146,01 EUR.
Položka 130 - Dane za tovary služby
Z rozpočtovaných príjmov 18916,00 EUR bol skutočný príjem 18920,73 EUR čo predstavuje
100,02% .Obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 35,00 EUR a na poplatku za
vývoz odpadov a drobných stavebných odpadov v sume 456,30 EUR.
b) nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
15618,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

18961,97

121,41

Položka 210 -Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7458,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8359,96 EUR, čo
je 112,09 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 2746,90 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 469,07 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 5143,99. EUR.
Položka 220 a 240 -Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky z predaja tovarov a služieb a úroky:
Z rozpočtovaných 8160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10602,01 EUR, čo
je 129,92 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
1916,00

Skutočnosť k 31.12.20198

% plnenia

1915,92

99,99

Položka 290 -Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1916,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1915,92 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov , vratiek, náhrady
pojistného plnenia a výtažky z lotérií.
d) Položka 310 -prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov vo finančnej čiastke 223435,00 EUR bol skutočný
príjem vo výške 223580,20 EUR, čo predstavuje 100,06% plnenie.
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Poskytovateľ
dotácie
OkÚ Žilina

účel
Transfer

Suma v €

na

prenesené

156274,00

kompetencie - školstvo
OkÚ Žilina

Transfer na vzdelávacie poukazy

1459,00

OkÚ Žilina

Transfer na MŠ -5 ročné deti

2710,00

OkÚ Žilina

Transfer na učebnice

296,00

OkÚ Žilina

Transfer na odchodné

429,78

Ministervo

vnútra Transfer na voľby

1596,61

Ministerstvo vnútra Transfer na úsek hlás. pobytu

446,52

SR
SR

obyvateľov

Ministerstvo vnútra Transfer na úsek stavebného
SR

poriadku

OkÚ Žilina

Transfer

na

úseku

1732,37

životné

120,03

podporu

12790,23

prostredie
ÚPSVaR Námestovo Transfer

na

zamestnanosti § § 60 chránené
pracovisko,chránená dielňa
ÚPSVaR Námestovo Transfer na podporu výchovy

9122,40

deti k stavovacím návykom
Žilinský sam. kraj

Transfer – projekt Kultúrne a

1527,76

prírodné atrakcie na ceste okolo
Tatier –Interreg /refundácia/
Dobrovolná

pož. Dotácia na materiálno-technické

ochrana SR

zabezpečenie DHZO/hasiči/

Ministerstvo financií Dotácia
SR
Fond

viacúčelová halu –

3000,00
10000,00

vestibul /malá sála/
na

podporu Transfer -FS Senková

4000,00

umenia
Úrad vlády SR

Transfer- viacúčelová hala –

11000,00

veľká sála
Ministersvo

Transfer

Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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životného prostredia energetickej náročnosti budov
SR

MŠ+OcU

PPD Orav Nižná

Príspevok na kutúrnu akciu“

150,00

Mikuláš 2019“
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Obec vyčerpala
všetky poskytnuté bežná granty a transfery do 31.12.2019. Bežné granty a vtransfery, ktoré
nie je možné použiť do konca roka 2019 môžu byť prenesené do roku 2020 a použité do 31.3.
2020.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
257760,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

257759,96

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 257760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 257759,96 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
Položka 230 -Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 23,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22,39 EUR, čo
predstavuje 97,34 % plnenie.
Položka 320 - Granty a transfery
Z rozpočtovaných 257737,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 257737,57
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministersvo životného Na
prostredia

účel
“Zníženie energetickej

Suma v EUR
257737,57

SR náročnosti budov MŠ+OcU“

/prostredníctvo
platobnej

agentury

MŽP/
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
159394,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

65623,92

41,17

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 159394,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2019 v sume 65623,92 EUR, čo predstavuje 41,17% plnenie.
Položka 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na Základnú školu v sume 10203,92 EUR
- nevyčerpané prostriedky z MVSR na hasičskú. zbrojnicu v sume 29990,29 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Položka 454 -Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
Uznesením obecného zastupitelstva č.7/2019 zo dňa 13.2.2019 v sume 41400,00 EUR,
uznesením č. 48/2019 zo dňa 13.6.2019 v sume 27000,00 EUR a uznesením č. 130/2019 zo
dňa 16.12.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 50800,00 EUR.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 25429,71 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
37566,00

Skutočnosť k 31.12.2019
29154,02

% plnenia
77,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 37566,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
29154,02 EUR, čo predstavuje 77,60% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Položka 220 -administratíve poplatky a iné poplatky - sú to príjmy za stavné, rodičovské
poplatky ŠKD,MŠ,
režia ŠJ v sume 27680,48
Položka 290 -- Iné nedaňové príjmy sú to príjmy z dobropisov z preplatkov ročného
zúčtovania zdravotného poistenia v sume 1345,73 €
Položka 310 -granty – školské ovocie v sume 127,81 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Poznámka: rozbor čerpania výdakov sa vykonáva v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom.

Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
835313,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

747124,69

89,44

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 835313,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 747124,69 EUR, čo predstavuje 89,44% čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
399106,00

Skutočnosť k 31.12.2019
337927,72

% čerpania
84,67

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 399106,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 337927,72. EUR, čo predstavuje 84,67% čerpanie.
Rozbor položiek bežného rozpočtu:
1 110 -Výkonné a zákonodarné orgány
Položka 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania –
Z rozpočtovaných výdavkov 85902,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
81905,06 EUR, čo je 95,340 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky a ostatné osobné
vyrovnania všetkých pracovníkov obecného úradu.
Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 36397,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
33945,27 EUR, čo je 93,26 % čerpanie.
Položka 630 -Tovary a služby –cestovné, energie, dopravné, štandardná údržba nájomné
a prenájom
Z rozpočtovaných výdavkov 44095,000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
40472,53 EUR, čo je 91,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
za nájom a ostatné tovary a služby.
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3268,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3027,36 EUR, čo predstavuje 92,63% čerpanie. Výdavky boli čerpané na nemocenské dávky
pri PN –zamestnanci obce, na odchodné -ukončenie pracovného pomeru zamestnanca
odchodom do dôchodku, transfer mestu Trstená na CVČ, príspevky na ZMOS,ZMOHO,
Agentúru Sever, Zduženie Region Tatry.
1 120 – Finančné a rozpočtové záležitosti
Položka 630 - Bankové popatky a audit
Z rozpočtovaných výdavkov 2379,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
2378,84 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. V7davky boli čerpané na audit a bankové
poplatky.
1 600- Všeobecné verejné služby
Položka 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných príjmov 180,00 € bolo skutočne čerpané 180,00 € čo predstavuje 100%
Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 59,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 59,20
EUR, čo je 100,33 % čerpanie.
Položka 630 -Tovary a služby –cestovné, energie, dopravné, materiál
Z rozpočtovaných výdavkov 1358,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1357,41 EUR, čo je 99,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky použité na voľby ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné.
1 700 -Transakcie verejného dlhu
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Položka 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1656,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1655,99 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o splácanie úrok z dlhodobého bankového úveru.
3 200 Ochrana pred požiarmi
Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 82,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0.
Nevyplácali sa žiadne mzdy ani odmeny.
Položka 630 -Tovary a služby –dopravné, materiál, energie, služby,nájomné
Z rozpočtovaných výdavkov 7233,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
5801,03 EUR, čo je 81,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky použité na prevádzku
hasičkej techniky,nájomné a celkové fungovanie hasičského zboru.
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 400,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Obecným zastupiteľstvom bol schválený príspevok pre
dvoch dlhoročných členov hasičkého zboru.
4 120 –Všeobecná pracovná oblasť
Položka 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania –
Z rozpočtovaných výdavkov 11765,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
10677,68 EUR, čo je 90,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky a ostatné osobné
vyrovnania pracovníkov chránenej dielne a chráneného pracoviska.
Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 3647,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3357,98 EUR, čo je 92,07% čerpanie. Odvody po poiťovní za pracovníkov chránenej dielne a
chráneného pracoviska.
Položka 630 -Tovary a služby –poistenie
Z rozpočtovaných výdavkov 50,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0.
Nebola uzavretá žiadna pojistná zmluva.
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 343,02
EUR čo predstavuje 85,75 % čerpanie. Výdavky boli vynaložené na nemocenské dávky pri
PN zamestnancov chránenej dielne a chráneného pracoviska.
4 510 – Cestná doprava
Položka 630 - Materiál,doprava údržba,
Z rozpočtovaných výdavkov 12700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
9520,55 EUR, čo predstavuje 74,96 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na materiál,
palivo,servis opravy a úrdžby áuta, údržba cieta chodníkov.
4 600 – Komunikácie
Položka 630 - energie
Z rozpočtovaných výdavkov 620,000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
270,00 EUR, čo predstavuje 43,54 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na energie spojené
s fungovaním MMD systému.
4 730 – Cestovný ruch
Položka 630 - propagácia, reklama ,inzercia
Z rozpočtovaných výdavkov 1200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
745,80 EUR, čo predstavuje 62,15 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na výrobu banerov ,
reklamných tabuľ a kalendárov.
5 100 – Nakladanie s odpadmi
Položka 630 - nákup tovaru a služby spojené s odvozom odpadov
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Z rozpočtovaných výdavkov 25200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
23897,36 EUR, čo predstavuje 94,83 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na nákup
kompostérov , smetných nádob a výdavkami spojenými z odvozom komunálneho odpadu a
kontajnerov/zberný dvor/.
6 200– Rozvoj obcí
Položka 630 - materiál, dopravné, štandardná údržba, služby
Z rozpočtovaných výdavkov 36231,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
22356,48 EUR, čo predstavuje 61,70 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na výdavky na
verejné priestranstvo, na palivo pri kosení verejnej zelene, stavebný dozor pri výstavbe v obci
na výdavky v súvislosti s pozemkovými úpravami, geometrické plány.
6 400– Verejné osvetlenie
Položka 630 - energie, matreiál
Z rozpočtovaných výdavkov 7900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
5153,51 EUR, čo predstavuje 65,23 % čerpanie. Výdavky boli čerpané na materiál pri oprave
verejeného osvetlenia a na spotreboanú elektrickú energiu na verejnom osvetlení.
8 100 Rekreačné a športové služby
Položka 630 -Tovary a služby –energie, materiál, služby
Z rozpočtovaných výdavkov 53900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
37388,51 EUR, čo je 69,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky energie a materiál
použité na prevádzku kultúrno športovej haly.
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 16800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
16800,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Bežné transfery organizáciam TJŠK Podbiel,
cyklolub Podbiel, Hokejový klub Podbiel a Klub stolného tenisu Podbiel.
8 200 –Kultúrne služby
Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 82,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0.
Nevyplácali sa žiadne mzdy ani odmeny.
Položka 630 -Tovary a služby –materiál, dopravné, nájomné, služby
Z rozpočtovaných výdavkov 17957,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
12525,02 EUR čo je 69,75 %.Výdavky boli použité na folklórne slávnosti, na FS Senková,
knižnicu na reklamu v rámci folklórnych slávností
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
5500,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Bežný transfer organzácii Starí Slovania.
8 300 Vysielacie a vydavateľské služby
Položka 630 -Tovary a služby –služby
Z rozpočtovaných výdavkov 1914,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1914,32 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na tlač a výrobu
obecných novín.
8 400 Náboženské a iné spločenské služby
Položka 630 -Tovary a služby –energie, materiál,služby
Z rozpočtovaných výdavkov 3150,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1219,13 EUR, čo je 38,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky energie a materiál a
služby- vývoz na údržbu cintorína.
Položka 640 -Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3300,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Bežný transfer na Rimsko-katolícku cirkev
farnosť Podbiel.
8 500 Výskum a vývoj v oblasti kultúry
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Položka 620 -Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 50,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 49,68
EUR Čo je 99,36 %. Výdavky sa použili ako odvod z dohody o brig. práci študentov, ktorí
pracovali na archeologickom výskume.
Položka 630 - služby
Z rozpočtovaných výdavkov 3950,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
2794,41 EUR, čo je 70,74 % čerpanie. Ide o výdaky na archeologický prieskum a na dohody
o brigádnickej práci študentov.
10 110 Choroba
Položka 630 -služby
Z rozpočtovaných výdavkov 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 188,93
EUR, čo je 75,57 % čerpanie. Ide o výdavky na združenie zdravotne ťažko postihnutých.
10 200 Staroba
Položka 630 –materiál a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 3011,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
2562,65 EUR, čo je 85,10 % čerpanie. Ide o výdavky na nákup tovaru/kvety a malý darček/
pri návštevách staších občanov a na kultúrnu akciu v mesiaci úcty k starším.
Položka 640 -Bežné transfery, príspevky
Z rozpočtovaných výdavkov 3800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3460,00 EUR, čo predstavuje 91,05 % čerpanie. Tieto výdavky boli použité na peňažné
poukázky pre dôchodcov na nákup tovaru v miestnych predajniach.
Položka 640 -Bežné transfery, príspevky
Z rozpočtovaných výdavkov 2720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
2720,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.Tieto výdavky boli použité na príspevky pri
narodení dieťaťa (170 €/ pre 1 dieťa).
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
419527,00

Skutočnosť k 31.12.2019
392516,97

% čerpania
93,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 419527,00. EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 392516,97 EUR, čo predstavuje 93,56% čerpanie.
Rozbor položie kapitálového rozpočtu:
4 430 – Výstavba
Položka 711 - nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 12000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7361,03
EUR, čo predstavuje 61,34 % čerpanie.
6 200– Rozvoj obcí
Položka 716 - projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 6000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4552,07EUR,
čo predstavuje 75,86 % čerpanie. Projektová dokumentácia sa týka projektu „Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy viacúčelovej haly“.
Položka 717 - realizácia stavieb
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Z rozpočtovaných 374527,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 380603,87 EUR, čo predstavuje
101,62% čerpania . Čerpanie sa týkalo rekonštrukcie a modernizácie budoy hasičskej
zbrojnice v sume 47520,00 EUR a rekonštrukcie budovy Materskej školy a obecného úradu
v čiastke 333083,87 EUR.
2. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
16680,00

Skutočnosť k 31.12.2019
16680,00

% čerpania
100

Rozbor položie výdavkových finančných operácií:
01 700 Tranakcie verejného dlhu
Položak 820 -splátka dlhodobého bankového úveru
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16680,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 16680,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Čerpanie sa týkalo
splátky dlhodobého bankového úveru z Prima banky Slovenko.
3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
393148,00

Skutočnosť k 31.12.2019
369098,31

% čerpania
93,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 393148,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 369098,31 EUR, čo predstavuje 93,88% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
369098,31EUR
Plnenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou/RO/Základná škola s materskou školou Podbiel:
Celkové výdavky bežného rozpočtu podľa zdrojov v RO v €
Zdroj
názov výdavku
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
111
výdavky z prostriedkov ŠR
157628
170292

Skutočnosť
k 31.12.2019
159148,82

41

výdavky z prostriedkov obce

175723

176432

171937,28

131I

Výdavky –prenesené

10204

10204

10203,92

z predchádzajúceho roka na
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ZŠ
72a

Výdavky z darov a grantov

140

140

127,81

72f

Výdavky z príjmov zo

30400

31450

23083,48

3340

4630

4597

377435

393148

369098,31

stravovania
72g

Výdavky z prostriekov
prijatých od rodičov a iných

Spolu

4. Prebytok hospodárenia obce a rozdelenie výsledku rozpočtového
hospodárenia za rok 2019
Príjmy/výdavky
Bežné príjmy spolu
z toho:
Bežné príjmy obec
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho
Bežné výdavky obec
Bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok hospodárenia bežného a
kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku o nevyčerpané fin.prost.na ZŠ a
Obec
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií obec
Príjmy z finančný operácií RO
Výdavky z finančných operácií obce
Rozdiel finančných operácií
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019

Čerpanie rozpočtu v €
805667,04
776513,02
29154,02
707026,03
337927,72
369098,31
+98641,01
257759,96
257759,96
0
392516,97
392516,97
0
-134757,01
-36116,00
11142,36
-47258,36
65623,92
0
16680,00
+48943,92
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SUMARIZÁCIA
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
VYLÚČENIE Z PREBYTKU

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

1129050,92
1116223,00
12827,92
11142,36

1685,56

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre
Základnú školu- financovanie prenesených kompetencií
v sume
8804,76 EUR
Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na podporu výchovy deti
k stavovacím návykom pre deti v Základnej škole s materskou školou v sume
2337,60EUR
Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky

11142,36 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 v sume - 36116,00EUR sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 11142,36 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 8804,76 EUR
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na podporu výchovy deti
k stavovacím návykom pre deti v Základnej škole s materskou školou v sume
2237,60 EUR. Schodok celkom – 47258,36 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 48943,92 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 37054,44 EUR a na pokrytie
bežných výdavkov z minulého roku na ZŠ vo výške 10203,92 € a finančná čiastka
1685,56 EUR sú nepoužité finančné prostriedky z rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v € :
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č.583/2004 Z.z. v z n.p.
z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Je vedený na samostatnom
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec v r. 2019 tvorila rezervný fond z prebytku hospodárenia obce za rok 2018 vo
výške 37150,14 €.
Rezervný fond
Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2019
82092,27
Prírastky-z prebytku rozpočtu za uplynulý 37150,14
rok
Uznesenie č 43/2019 z 13.06.2019
Úbytky
25429,71
Konečný zostatok k 31.12.2019
93812,70

Sociálny fond
Obec vytvára sciálny fond v zmysle zákona 152/1994 Z.z. v z.n.p. Je vedený na samostatnom
bankovom účte.Tvorba a použitie sociálneho fondu je upravené podľa zásad o tvorbe a
čerpaní sociálneho fondu a upravuje ho aj kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2019
2092,32
Prírastky-povinný prídel 1,25%
1060,42
Úbytky ostatné-príspevky
Konečný zostatok k 31.12.2019

521,00
2631,74

Finančné prostriedky k 31.12.2019 na bankových účtoch obce a v hotovosti v pokladni v €:
BÚ VÚB bežný 23723332
20687,34
BÚ VÚB rezervný fond 2462032356
93812,70
BÚ VÚB sociálny fond 1169-23723332
2631,74
BÚ Prima banka bežný 4060661001
3182,51
Pokladňa -hotovosť
1342,24
Finančné prostriedky k 31.12.2019 na bankových účtoch RO a v hotovosti v pokladni v €:
BÚ VÚB 3221688957 – príjmový
0,00
BÚ VÚB 321483255 – výdavkový
0,00
BÚ VÚB sociálneho fondu 3221701656
3257,73
VÚB účet depozitný účet 3429335851
24470,41
VÚB účet školskej jedálne 3221756358
0,00
Pokladňa HH
0,00
Pokladňa ŠJ
0,00

6. Finančné vysporiadanie vzťahov voči :
a/ štátnemu rozpočtu
b/ ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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č.583/2004 Z.z..
c/ zriadeným a založeným právnickým osobám
d/ štátnym fondom
e/ rozpočtom iných obcí
f/ rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením par. 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 zo svojho rozpočtu a ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a/ finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu v €:
Účelové určenie grantov a
Poskytovateľ
transferov
dotácie

OkÚ Žilina

Transfer

na

prenesené

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
€
156274,00

Suma
použitých
finančných
prostriedkov v
€
147469,24

1459,00

1459,00

kompetencie - školstvo
OkÚ Žilina

Transfer

na

vzdelávacie

poukazy
OkÚ Žilina

Transfer na MŠ -5 ročné deti

2710,00

2710,00

OkÚ Žilina

Transfer na učebnice

296,00

296,00

OkÚ Žilina

Transfer na odchodné

429,78

429,78

vnútra Transfer na voľby

1596,61

1596,61

Ministerstvo vnútra Transfer na úsek hlás. pobytu

446,52

446,52

životné

120,03

120,03

podporu

12790,23

12790,23

9122,40

6784,80

1527,76

1527,76

Ministervo
SR
SR

obyvateľov

OkÚ Žilina

Transfer

na

úseku

prostredie
ÚPSVaR

Transfer

na

Námestovo

zamestnanosti § § 60 chránené
pracovisko,chránená dielňa

ÚPSVaR

Transfer na podporu výchovy

Námestovo

deti k stavovacím návykom

Žilinský sam. kraj

Transfer – projekt Kultúrne a
prírodné atrakcie na ceste okolo

Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Tatier –Interreg /refundácia/
Dobrovolná

pož. Dotácia na materiálno-technické

ochrana SR

zabezpečenie DHZO/hasiči/

Ministerstvo

Naviacúčelová halu – malá sála

3000,00

3000,00

10000,00

10000,00

4000,00

4000,00

11000,00

11000,00

6925,50

6925,50

financií SR
Fond na podporu Transfer -FS Senková
umenia
Úrad vlády SR

Transfer -Na viacúčeloú halu –
veľkú sálu

Ministersvo

Transfer

-.Na“Zníženie

životného prostredia energetickej náročnosti budov
SR

MŠ+OcU

Ministersvo

Transfer

-Na“Zníženie

257737,57

257737,57

životného prostredia energetickej náročnosti budov
SR

MŠ+OcU

b/ finančné vysporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám :
V zmysle VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce boli v roku 2019 poskytnuté
nasledovné transfery a prijatý príspevok na kutúrnu akciu.
Prijímateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma poskyt.
prostriedkov
v€

Transfer na činnosť

5500,00

Transfer na činnosť
Cykloturistický
klub Podbiel
Hokejový klub Transfer na činnosť
Podbiel
Rimsko-kat.
Transfer na činnosť
cirkev farnosť
Podbiel

4500,00

TJŠK Podbiel
Stolnotenisový

Suma použitých
prostried.
v€

OZ
Starí
Slovania

1500,00

1500,00

3300,00

3300,00

Transfer na činnosť

10000,00

10000,00

Transfer na činnosť

800,00

800,00

Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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klub Podbiel
Účelové určenie príspevku

Suma poskyt.
prostriedkov
v€

Poskytovateľ
PPD
Nižná

Orava Na kultúrnu akciu „Mikuláš 2019“

Suma použitých
prostried.
v€
150,00

150,00

Finančné prostriedky , ktoré boli poskytnuté Obcou Podbiel Občanskemu združeniu OZ
Starí Slovania a Cykloturistickému klubu Podbiel neboli do dnešního dňa vyúčtované
vzhľadom na to, že u obidvoch týchto súbjektov prebieha a je neukončená
administratívna finančná kontrola.
c/ finančné vysporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
-

prostriedky od zriaďovateľa, zo ŠR a vlastné prostriedky RO v €:

Rozpočtová účel
organizácia
ZŠ s MŠ
Podbiel
Spolu
Obec -zriadovateľ
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ+
ostatné prep. ZP+ dobropisy
Zo ŠR na pren.kompet.
Zo ŠR na vzdel.poukazy
Zo ŠR na predš.výchovu
Zo ŠR na učebnice
Zo ŠR na odchodné

Suma poskyt.
fin.
prostriedkov

Suma skutočne
použ.prostriedkov

Rozdiel vrátenie

380240,67

369098,31

171937,28

171937,28

11142,36
0

27680,48

27680,48

156274,00

147469,24

1459,00
2710,00
296,00
429,78

1459,00
2710,00
296,00
429,78

0
8804,76
0
0
0
0

Zo ŠR zostatok z roku 2018
10203,92
10203,92
0
Od právnických osôb
127,81
127,81
0
Zo ŠR napodporu výchovy
2337,60
9122,40
6784,80
detí k stavovacím návykom
v ZŠ sMŠ
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 8804,76
EUR, je možné použiť do 31.03.2020 na bežné výdavky v súlade s ustanovením § 8 odsek 4
a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nevyčerpené finančné prostriedky vo
finančnej čiastke 2337,60 EUR na podporu výchovy detí k stravovacím návykom bolo
usmernením potrebné vrátiť späť do 31.03.2020 na depozitný účet Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny Námestovo čo aj bolo uskutočnené.
d/ finančné vysporiadanie voči štátnym fondom:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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poskytnutých
prostriedkov v €

prostriedkov v €

e/ finančné vysporiadanie s rozpočtom iných obcí:
V roku 2019 obec poskytla nasledovné transfery:
Prijímateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Mesto Trstená

Transfer na spoločný úrad,CVĆ

Suma poskyt.
prostriedkov v
€
108,00

Suma použitých prostried.
v€
108,00

Suma poskyt.
prostriedkov v
€

Suma použitých prostried.
v€

f/ finančné vysporiadanie voči VÚC :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

-

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

1793868,38

1826852,99

Neobežný majetok spolu

1601971,22

1690847,02

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

1435619,89

1524495,69

Dlhodobý finančný majetok

166351,33

166351,33

Obežný majetok spolu

191562,96

135760,17

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0
13944,41

12664,55

0
4043,44

1439,09

173575,11

121656,53

0

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019

0
Strana 21

krát.
Časové rozlíšenie

334,20

245,80

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1793868,38

1826852,99

Vlastné imanie

975579,61

1016430,46

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Nevysporiadaný

výsledok

961090,75

975579,61

Výsledok hospodárenia

14488,86

40850,85

Záväzky

319706,07

114830,65

Rezervy

1450,00

1740,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

40194,21

11142,36

Dlhodobé záväzky

2221,14

2710,48

Krátkodobé záväzky

199915,73

39992,82

Bankové úvery a výpomoci

75924,99

59244,99

Časové rozlíšenie

498582,70

695591,88

hospodárenia

z toho :

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 v €:
Druh záväzku voči
-bankám
-štátnym fondom
-dodávateľom
-štátnemu rozpočtu
-zamestnancom
-daňovému úradu
-poisťovniam
-ostatné záväzkyvýrub
ostatné záväzkyrezervy
Ostatné záväzky zo
soc. fondu
Záväzky spolu k

Záväzky celkom
K 31.12.2019 v EUR
59244,99
0
17731,51
11142,36
5469,74
728,62
3829,17
12384,17

Z toho v lehote
splatnosti
59244,99
0
17731,51
11142,36
5469,74
728,62
3829,17
12384,17

Z toho po lehote
splatnosti
0
0
0
0
0
0
0
-

1740,00

1740,00

0

2560,09

2560,09

0

114830,65

114830,65
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31.12.2019
Stav úveru k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko

Splatenie
starého úveru
a nové
investičné
potreby obce

Výška
poskytnuté
ho úveru v
€
206585,00

Ročná
splátka
istiny
za rok
2019 v €
16680,00

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2019 v €

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.201
9
59244,99

Rok
splatno
sti
2025

Obec má uzatvorenú zmluvu o úvere č.21/021/10z 31.03.2010.Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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
- 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
Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Zostatok istiny
k 31.12.2019
59244,99

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
729369,91

0
59244,99
§ 17 ods.6 písm. a)
12,31 %

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
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:
Z toho:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR,VUC
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ostatné DPO, ZŠ škol. ovocie
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
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2019**
18335,99

Suma v EUR
694765,65
34604,26
729369,91
187245,49
162226,39
21899,46
3119,64
542124,42
542124,42

16680,00
1655,99
18335,99

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

542124,42

3,3822%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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9. Hospodárenie príspevkových organizácií:
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách:
Obec neposkytla žiadne záruky.

11. Podnikateľská činnosť:
Obec v roku 2019 nemala príjem ani výdaj z podnikateľskej činnosti.

12. Návrh uznesenia:
-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlávného kontrolóra a stanovisko
k záverečnému účtu za rok 2019.
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
-Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schvaľuje vrátenie nepoužitých
finančných prostriedkov z rezevného fondu vo finančnej čiastke 1685,56 EUR späť do
rezervného fondu.
Poznámka:
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a podpoložiek
Záverečného účtu obce Podbiel za rok 2019.
Žltá/sivá/ farba -rozpočtová organizácia - ZŠ s MŠ Podbiel

Záverečný účet obce Podbiel za rok 2019
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Vysvetlenie auditora pre hlavného kontrolóra - schodok bežného a kapitálového rozpočtu
mala obec+ZŠ v čiastke -47258,36 EUR ale rozdiel s príjmov a výdavkoch z finančných
operácií bol +48943,92 EUR. Je to vlastne rozdiel 1685,56 EUR čo je vlastne
nespotrebovaný rezervný fond, pretože v príjmových fin. operáciách suma 29990,29 € +
10203,92 bola pokrytá výdavkami, lebo to boli čerpané dotácie len suma 25429,71 € vlastne
bola prečerpaná o tých 1685,56 € a tá netvorí prebytok len je potřebné ju vrátiť späť do
fondu.
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