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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 
 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný. 

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  15.12.2017 uznesením č.6/2017. 

Rozpočet nebol zmenený.  

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

v € 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene v € 

Príjmy celkom 78 600,00 78 600,00 

z toho :   

Bežné príjmy 78 600,00 78 600,00 

Kapitálové príjmy          0,00         0,00 

Finančné príjmy          0,00         0,00 

   

Výdavky celkom 78 600,00 78 600,00 

z toho :   

Bežné výdavky 78 600,00 78 600,00 

Kapitálové výdavky          0,00          0,00 

Finančné výdavky         0,00          0,00 

   

Rozpočet  obce 78 600,00           78 600,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

78 600,00               245 189.21                   311,95 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 78 600.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

245 189,21  EUR, čo predstavuje  311,95  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

78 600,00 99 507,68 126,60 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 78 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

99 507,68  EUR, čo predstavuje  126,60  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

65150,00                  74921,31                      114,99 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 49500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 55 479,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 112,08  %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 10700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14730,66 EUR, čo 

je 137,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11167,23 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 3563,43 EUR. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 545,51  EUR. 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 300,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 396,00 EUR, čo je 

132,00 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatky za psa vo výške 66.00 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 278,00 EUR, čo je 

61,78 %  plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 4200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4037,54 EUR, čo je 

96,13 % plnenie. K  31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 1434,64  

EUR. 

 

nedaňové príjmy:  

 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1591,00               3609,80                  226,88 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 50,00 EUR, skutočný príjem z prenajatých pozemkov k 31. 12. 2018 bol 

v sume 38,20  EUR, čo je 76,40 % plnenie, z rozpočtovaných 300,00 EUR , bol skutočný príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 106,50 EUR., čo je 35,50  % plnenie. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 776,00 EUR, čo je 

310,40  % plnenie.  

 Príjmy za tovary a služby  rozpočet 350,00 EUR, skutočnosť bola v sume 838,33  EUR, čo je 

239,52 % plnenie. 

 Príjmy za stravné od zamestnancov rozpočet v sume 640,00 EUR, skutočné plnenie 900,16  

EUR čo je 140,65  % plnenie.  

Úroky z bankových účtov rozpočet  v sume 1,00 EUR, skutočné príjmy 62,48 EUR, čo je 

6248,00 % plnenie. 

b)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

 0                886,13                    0,00 

 

Iné nedaňových príjmy rozpočtované neboli, skutočný príjem bol vo výške 886,13 EUR, čo 

predstavuje 0,00  % plnenie. 

Ide o príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 149,07 EUR, vratka popl. z RVC RS za 

školenie, vratky za energie 41,51 EUR,  vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia od 

VšZP  444,00  EUR, od ZP Union  222,25 EUR, 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 11859,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 20976,57 

EUR, čo predstavuje 176,88 % plnenie. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Ministerstvo vnútra SR 84,15 

19,60 

Prenesené kompet. REGOP 

Register adries 

2. MV SR Centrum podpory 

Banská Bystrica 

24,34 Prenesené kompetencie na úseku  

Životného prostredia 

3. Ministerstvo vnútra SR 526,86 Voľby do orgánov samosprávy obcí 

v  roku 2018 

4. ÚPSVaR Lučenec 

 

 

 

Spolu: 

9726,52 

2679,90 

 

2015,20 

14421,62 

Dohoda č.13/2017/§54 –Cesta na TP 

Dohoda č.18/29/054/11 §54  

Šanca pre mladých, 

Dohoda č.18/29/50J/37 podpora 

zamestnávania UoZ  

Spolufinancovanie mzdy,odvodov 

5. Dobrovoľná požiar. ochr. SR 3000,00 Mater. vybav., nákup ochranných 

pracovných pomôcok, prac.odevov  

6. BBSK Banská Bystrica 900,00 Dni Obce Píla 2018 -PPD 

7. Fond na podporu umenia 

Bratislava 

2000,00 Knižnica miesto nadobudnutia 

vedomostí – interiérové vybavenie 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Všetky dotácie boli 

vyčerpané v plnej výške. 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 112926,93 0 

Kapitálové príjmy v roku 2018 sme nemali rozpočtované. Skutočné kapitálové príjmy sme 

dosiahli vo výške 112926,93 EUR. Tvoria ich príjmy z poskytnutých dotácií.  

 

Prijaté kapitálové granty a transfery. 

 

P.Č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

1. Ministerstvo vnútra SR     28584,20 Rekonštrukcia a moder. Hasč.zbr. 

2. Ministerstvo financií SR     10000,00 Rekonštr.a ,moder. budovy DS 

3, Pôdohospodárska platobná 

agentúra Bratislava 

    27642,73 Úprava verejn. priestr.v obci Píla 

4. Ministerstvo financií SR     38000,00 Rekonštr.CK,spev.svahu,dobudovanie 

chodníkov, odtokových žľabov 

5. Úrad vlády Slovenskej 

repub. 

      8700,00 Dobudovanie detsk.ihriska v obci Píla 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0 32754,60 € 0 

Príjmové finančné operácie v roku 2018 sme nemali rozpočtované. Skutočný príjem tvoria  

prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 4000,00 EUR a prijatý úver vo výške 28754,60 

EUR na predfinancovanie   projektu Úprava verejných priestranstiev v obci Píla. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018.  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

78 600,00 €              208416,93 €                   265,16 

V tom: 

Výdavky podľa funkčného členenia Rozpočet v € Skutočnosťv € % plnenia 

Obce 47740,00 74490,71   156,03 

Finančné a rozpočtové záležitosti   1400,00   1653,02     52,01 

Všeobecné verejné služby         0,00     526,86      0,00 

Ochrana pred požiarmi      1100,00 35206,06 3200,55 

Všeobecná pracovná oblasť 10730,00 16095,29   150,00 

Cestná doprava   4800,00 19815,17   412,82  

Nakladanie s odpadmi   5800,00   5476,94   94,43 

Rozvoj obcí     900,00 30029,78 3336,64 

Verejné osvetlenie   1850,00   1550,82    83,83 

Rekreačné a športové služby   0,00      0,00     0,00 

Kultúrne služby   1880,00  6295,23  334,85  

Vysielacie a vydavateľské služby     400,00    414,46  103,61  

Náboženské a iné spoločenské služby   2000,00 16862,59  843,13 

Spolu: 78600,00 208416,93  265,16 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 78600,00,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018  

v sume 208416,93, čo predstavuje   265,16  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

78600,00 €           93980,54   €                   119,57 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 78600,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 93980,54  EUR, čo predstavuje  119,57  % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

0111 –Obce 

Z rozpočtovaných 24060,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 25149,81 EUR, 

čo je 104,52 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ, starostu obce, hl. 

kontrolóra. 

0412- Všeobecná pracovná oblasť 

Z rozpočtovaných 7831,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 11094,41 

EUR, čo je 141,67 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov zamestnávaných v roku 2018 

cez projekty ÚPSVaR Lučenec §54 Cesta na trh práce, §54 Šanca pre mladých a § 50j  Podpora 

zamestnávania UoZ a náklady na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky týchto 

pracovníkov. 

 

Z rozpočtovaných 650,00 EUR odmeny a príspevky skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo 539,88 

EUR, čo je 83,06 % čerpanie. Jedná sa o odmeny poslancom OZ za účasť na zasadnutí OZ, 

odmeny zástupcovi starostu.  

Z rozpočtovaných 800,00 EUR za odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru bolo skutočné  

čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1169,00 EUR, čo je 146,13 % čerpanie. Jedná sa o práce na 

dohodu,  odmena preventivárovi obce, odmena za vykurovanie priestorov OÚ,  právna pomoc 

pri riešení úloh obce. 

 

0510 – Nakladanie s odpadmi . Z rozpočtovaných 200,00 € na odmeny mimo prac. pomeru bolo  

k 31.12.2018 skutočné čerpanie 232,00 €, čo je 116,00 % čerpanie. Jedná sa o práce na dohodu,  

odmena za zvážanie separovaného zberu z obce na zberný dvor za OcÚ. 

 

0840 – Náboženské a iné spoločenské služby. Z rozpočtovaných 200,00 € na odmeny za práce 

zamestnancom mimo pracovného pomeru bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške 51,00 

€ čo je  25,50 %  čerpanie. Jená sa o práce na dohodu za kosenie cintorína. 

 

0820 – Kultúrne služby. 

Z rozpočtovaných 300,00 € na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru bolo skutočné 

Čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške 207,00 € čo je 69,00 % čerpanie. Ide odmenu vedúcej MĽK.      

  

Poistné a príspevok do poisťovní 

0111-Obce 

Z rozpočtovaných 8322,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8689,34 EUR, čo je 

104,31 % čerpanie.  
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0412- Všeobecná pracovná oblasť 

Z rozpočtovaných 2899,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12.2018 4720,11 EUR, čo je 

162,81 % čerpanie.. 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 31383,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 44037,40 EUR, 

čo je 140,32 % 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. 

 

Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných 3750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 650,73 EUR, čo 

predstavuje 17,35 % čerpanie. Ide o členské príspevky ZMOS, ZMON, RVC, RZ Javor  

458,80 EUR a nemocenské dávky v sume 191,93 EUR. 

  

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0                86793,86 €                      0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 86793,66 EUR.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

  

a) Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej zbrojnice. 

Kapitálové výdavky  vo výške  30088,63 €  vynaložené na Rekonštrukciu a modernizáciu 

Hasičskej zbrojnice hradené z dotácie z MV SR vo výške 28584,20 € a spolufinancovanie obce 

vo výške 1504,43 €.  

 

b/ Rekonštrukcia  a modernizácia Domu smútku  v obci Píla. 

Kapitálové výdavky vo výške 13069,96 € vynaložené na Rekonštrukciu a modernizáciu 

Domu smútku v obci Píla hradené z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 10000,00 € 

a spolufinancovanie obce vo výške 3069,96 €. 

 

c/ Úprava verejných priestranstiev v obci Píla. 

Kapitálové výdavky vo výške 28256,07  EUR vynaložené na Úpravu verejných priestranstiev 

v obci Píla hradené z dotácie z PPA Bratislava  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka  75 % a ŠR SR vo výške 25 %  EUR  27642,73 €  a spolufinancovanie obce vo 

výške 613,34 EUR. 

 

d/ Rekonštrukcia cestnej komunikácie, spevnenie svahu, dobudovanie chodníkov, 

    dobudovanie odtokových  žľabov   

 

 Kapitálové výdavky vo výške 15379,00 EUR tvorí zálohová platba v zmysle zmluvy o dielo  

Rekonštrukcia cestnej komunikácie, spevnenie svahu, dobudovanie chodníkov, dobudovanie 

odtokových žľabov vyplatená  Firme GM stav s.r.o. Lučenec hradená z dotácie Ministerstva 

financií SR /zdroj 131 H /. Kapitálové výdavky sme mohli čerpať do konca roka 2019. Zvyšných  

22261,00 EUR hradené zo ŠR a vlastné zdroje vo výške 448,74 € sme vyčerpali  6.3.2019.   
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3.Výdavkové finančné operácie. 

 

Výdavkové finančné operácie v roku 2018 sme nemali rozpočtované. Skutočné výdavky tvoria  

splátka úveru vo výške 27642,73 €, ktorú  sme splatili po obdržaní dotácie z PPA Bratislava na 

Projekt :Úprava verejných priestranstiev Píla.   

 

                  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 99507,68 

z toho : bežné príjmy obce  99507,68 

Bežné výdavky spolu 93980,54 

z toho : bežné výdavky  obce  93980,54 

Bežný rozpočet 5527,14 

Kapitálové  príjmy spolu 112926,93 

z toho : kapitálové  príjmy obce  112926,93 

Kapitálové  výdavky spolu 86793,66 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  86793,66 

Kapitálový rozpočet  26133,27 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31660,41 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    31660,41 

Príjmy z finančných operácií 32754,60 

Výdavky z finančných operácií 27642,73 

Rozdiel finančných operácií 5111,87 
PRÍJMY SPOLU   245189,21  

VÝDAVKY SPOLU 208416,93 

Hospodárenie obce  36772,28 
Vylúčenie z prebytku 31321,00 

Upravené hospodárenie obce 5451,28 

 
Na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor. predpisov sa hospodársky výsledok 36772,28 € 
upraví o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR  vo výške  31321,00  €  v tom: 
nevyčerpaná: Dotácia na dobudovanie detského ihriska v centre obce Píla                 8700,00 €    

           Dotácia na Rekonštrukciu cestnej komunikácie, spevnenie svahu, 

          dobudovanie chodníkov, dobudovanie odtokových žľabov                     22621,00 €       

          Spolu:                                                                                                       31321,00 €   

Prebytok rozpočtu v sume 5451,28  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  5451,28   EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme  previezť do Rezervného fondu obce   

       prebytok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 5451,28 €.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  12407,29       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                    rozpočtový rok 2017  

1769,73 

      

                - Bankové úroky       0,00 

 Príjmy spolu:  14177,02 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

                 - poplatky banke 

 

 

  56,60     

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky  4000,00 

KZ k 31.12.2018 10120,00       

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 901,52   

Prírastky - povinný prídel -    2    %                                                598,52              

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie – stravné lístky pr. ZCzoSF                     332,00   

               - regeneráciu PS, dopravu               305,00    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky /poplatky banke/                                              11,60  

KZ k 31.12.2018 851,44 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

  
Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31. 12. 2018 sú v objeme netto 309049,09 € a zdroje 

krytia – pasíva v rovnakej výške t. j. 309049,09 €. 

 

A K T Í V A – netto 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 192333,87 309049,09 

Neobežný majetok spolu 162081,49 248875,15 
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z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 117847,49 204641,15 

Dlhodobý finančný majetok 44234,00  44234,00 

Obežný majetok spolu 30252,38 60173,94 

z toho :   

Zásoby  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3841,94  2205,66 

Finančné účty  26410,44 57968,28 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00      0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

  

P A S Í V A – netto 

 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 192333,87 309049,09 

Vlastné imanie   100797,40 101097,18 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely       0,00      0,00 

Fondy           0,00      0,00 

Výsledok hospodárenia  100797,40 101097,18 

Záväzky    7418,22   65670,09 

z toho :   

Rezervy      0,00       0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS    0,00 49707,81 

Dlhodobé záväzky 1040,39 1042,85 

Krátkodobé záväzky 6377,83 13807,56 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 1111,87 

Časové rozlíšenie 84111,25 142281,82 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám /úver/                      1111,87  EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0   EUR 

- voči dodávateľom      856,12  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                       49707,81    EUR 

- voči zamestnancom                         7188,14    EUR 

- voči poisťovniam                                                        4021,59   EUR 

- voči daňovému úradu                                                  1741,71   EUR 

 ostatné                                                                                            EUR 

 

Stav úverov k 31. 12. 2018 
Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere č. 25/020/18 dňa  25.9.2018 na 

predfinancovanie.NFP  projektu „Úprava verejných priestranstiev“ vo výške  28754,60 €.  

Úver je s dobou splatnosti do 19.9.2019. Časť úveru vo výške 27642,73 € sme  splatili dňa 

31.12.2018. Zvyšnú splátku úveru vo výške 1111,87 € máme podľa zmluvy s Prima bankou 

splatiť dňa 19.9.2019. 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2018 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám  

 

Obec nemá zriadenú ani založenú právnickú osobu. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť :  

- bežné výdavky  

- kapitálové výdavky  

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v € 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov v €  

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

      V €    

- 5 - 

MV SR Prenes.kompetencie  REGOP 

Register adries 

- bežné výdavky 

84,15 

19,60 

84,15 

19,60 

0 

0 

MV SR 

CP  B.B. 

Prenesené kompetencie na úseku 

životného prostredia  

– bežné výdavky 

24,34 24,34 0 

MV SR Voľby do orgánov samosprávy  2018 

- bežné výdavky 

526,86 526,86 0 

ÚPSVaR Podpora zamestnávania UoZ 

Šanca na zamestnanie, Cesta na TP 

 refundácia mzdy, odvody § 54, § 50j 

- bežné výdavky 

14421,62 14421,62 0 

DPO SR Nákup prac. odevov,. ochranných 

pomôcok, mater. vybav Has .Zbroj. 

- bežné výdavky 

3000,00 3000,00 0 

Úrad vlády SR Dobudovanie detského ihriska v 

centre obce Píla 

- kapitálové výdavky 

8700,00 0,00 8700,00 

MF SR Rekonštrukcia cestnej komunikácie, 

spevnenie svahu,  

- kapitálové výdavky 

38000,00 

 

15379,00 22621,00 

 

V roku 20018 obec prijala dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 38000,00 € na 

projekt: Rekonštrukcia cestnej komunikácie, spevnenie svahu, dobudovanie chodníkov, 

dobudovanie odtokových žľabov. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 

15379,00 €. Zvyšné  prostriedky vo výške 22621,00 € budú vyčerpané do konca roku 2019. 

Z Úradu vlády SR obec dostala dotáciu vo výške 8700,00 € na  projekt : Dobudovanie 

detského ihriska v centre  obce Píla“. Uvedenú dotáciu sme v roku 2018 nečerpali. Dotáciu 

vyčerpáme do konca marca 2019.  Ostatné dotácie boli  vyčerpané v plnej výške a v súlade 

s účelom ich použitia. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

 

Poskytovateľ  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov € 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov  € 

Rozdiel  

v € 

 

Fond na podporu umenia  

Bratislava 

        2000,00      2000,00             0,00 

PPA Bratislava 

EPFRV    75  %  a 

 ŠR SR     25  %  

Spolu: 

  

       20732,04  

         6910,69 

       27642,73 

 

 

     27642,73  

 

 

 

            0,00 
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      V roku 2018 obec dostala dotáciu z Fondu na podporu umenia  Bratislava na „ 

projekt:“ Knižnica miesto nadobudnutia vedomostí „ na interiérové vybavenie knižnice.   

Z PPA Bratislava  sme dostali NFP z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj  

vidieka 75 %  a ŠR SR  a 25 % na  projekt: Úprava verejných priestranstiev v obci Píla. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.     

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC   

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  € 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BBSK BB           900,00        900,00 €            0,00 

    

Obec dostala dotáciu z BBSK vo výške 900,00 € na Dni obce Píla 2018.Skutočné čerpanie bolo 

vo výške 900,00 € v súlade s účelom jej použitia. 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 
Obec Píla neuplatňuje programové rozpočtovanie. 

 

       Obec v roku 2018 hospodárila z  vlastných finančných prostriedkov, dotácií a úveru.  

 

V  roku 2018 sa nám podarilo zabezpečovať všetky základné potreby pre občanov v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. V priebehu celého roka sa obec starala o čistotu a poriadok v obci, 

o zeleň a cintorín a ostatné verejné priestranstvá. 

 

Vypracovala:   Valéria Paľagová                                                                                       

                                                                                      Predkladá:  Ing. Ľubomír  Aláč 

                                                                      starosta obce 

V Píle, dňa 6.6.2019 

 

Vyvesené:   6.6.2019 

Zvesené:    21.6.2019 
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13.  Návrh na  Uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Píla za rok 2018 

 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

1/  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  Obce Píla za rok 2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

1. Záverečný účet Obce Píla a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

2. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  5451,28 € 

 

3.  Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 5451,28 € na Rezervný 

fond obce  


