ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PÍLA ZA ROK 2019
a Výročná správa obce Píla za rok 2019

História
Malá roztrúsená dedinka s lazmi v úzkej doline pod vrchom Javor. Obec Píla si pripomína
564.výročie prvej písomnej zmienky z roku 1456 ako Fyryz. Hoci je staršieho pôvodu.
Názvy obci sa menili Fyryz, Fyréz, už v 16.storočí sa objavuje názov Pilaffiriz a koncom
17.storočia v kanonických vizitáciach nachádzame aj pod názvom Píla, maďarsky Fürész, v r.
1773 Píla, 1808 Píla i Fürész, po roku 1921 Píla pod Javorom, od roku 1960 Píla,okr.Lučenec.
Početné generácie našich predchodcov i napriek ťažkým podmienkam/pre povodne obyvatelia
museli niekoľkokrát znovu vybudovať dedinu/ tu hlboko zapustili korene, zrástli s jeho okolím,
vrchmi a oblakmi. Tu je náš domov. Vrchársky kraj/ s oasadami lazov/ obkolosený krásnou
prírodou,

žblnkotom

horských

potokov,

pôda

s

ktorou

sa

treba

boriť.

Jednotlivé rody tu prežili drsnosť dejín, pretrvali búrlivosť vekov, v neprajnosti stáročí si
uchovali život, svojráz, kultúru i slovenskú reč. I keď bol vymedzený len krátky čas na
sústredenie archívnych dokumentov , autorský kolektív pod vedením PhDr.Jozefa Drenku
zostavil stručnú kroniku- monografiu obce v troch kapitolách: 1.Prírodné podmienky, 2.História,
3.Kultúra/cirkev,etnografia/ .Ilustratívne doplnenú dokumentmi, fotografiami. Pozývame Vás,
rodáci, priatelia cez hory a doliny, cez nivy a polia, cez históriu a prítomnosť. Aby sme našu
odvekú domovinu lepšie poznali. Medzi hlavné úlohy pre našu obec patria:-plynofikácia,
kanalizácia a vybudovanie ČOV a zveľadenie životného prostredia. Želáme si nech táto skromná
publikácia má zjednocujúci charakter, nech je spomienkou pre zaslúžilých, motiváciou
nádejných, nech udržiava v mysliach a srdciach všetkých, ktorí majú vzťah k rodnému kraju a
obce Píla lásku a chuť pracovať pre jeho blaho a ďalší rozkvet!
Prírodné podmienky
Geomorfologické členenie: sústava-Alpsko-himalájska, podsústava Karpaty, oblasť Slovenské
stredohorie, celok Javorie, podcelok Javorianska hornatina. 330 m n.m. stred obce, 310-800 m v
chotári, rozloha obce 755 ha. Píla leží vo východnej časti Javoria v úzkej doline pravostranného
prítoku

potoku

Kriváň.

Zemepisné

súradnice

48

29´SZŠ

a

19

32´VZD.

Javorie-horský krajinný celok Slovenského stredohoria. Na S ho výrazne ohraničuje Zvolenská
kotlina, na Z Pliešovská kotlina, na V ho od Slovenského rudohoria oddeľuje horný tok Kriváňa

a Tuhárskeho potoka., na J. pozvoľný prechod do Krupinskej planiny.. Dosahuje dĺžku vyše 35
km, šírku 15 km a vrcholí Javorím/1044 m/.Javorianska hornatina má stratovulkanickú stavbu.
Členitý chotár vlastnej Píly tvoria žulové horniny veporského kryštalinika a sopečné tufy s
vrchom Javor/821 m/. Vodstvo-v katastri obce pramení Píľanský potok/1456 Fyryz,1502
Fyresz,1773 Píla,1992 Píľanský potok/názov vznikol z osadného názvu Píla/.Preteká obcouľudove zvaný „Pilňanka“, ktorý napája niekoľko malých prítokov a vlieva sa do Krivánskeho
potoka.
Z kultúry
/Cirkev,školstvo,osobnosti,etnografia/.
Domov to nie je len rodná obec.To je aj rodná zem a krajina. Domov má svoje hmotné a telesné,
ale i duševné a duchovné rozmery. Domov a domovina má aj svoj hĺbkový rozmer-to je aj
myslenie a cítenie ľudí, to je aj kultúra, chrámy, aj múdrosť porekadiel a prísloví, múdrosť
zhromažďovaná po stáročia. C i r k e v - duchovná veľmoc storočí, bola jedinou inštitúciou,
ktorá prinášala do Píly bohatstvo ducha,civilizáciu a kultúru. Cirkev v dejinách obce bola
učiteľkou viery a kultúry, pomáhala z viery žiť, varovala i povzbudzovala. Má nám čo povedať
aj dnes. Evanjelická cirkev - Reformácia sa do Novohradu dostala už v pol. 16.storočia, zásluhou
zemepánov a študentov. Organizovanú evanjelickú cirkev augsburského vyznania nachádzame v
Dobroči, kde kanonické vizitácie konali 23.1.1615 Samuel Melík a 8.6.1624 Peter Sexty, keď sa
spomínajú aj dobročské fílie: Mýtna, Kotmanová a P í l a! Pôvodný katolícky kostol v Dobroči
mali v držbe už začiatkom 17.storočia protestanti.
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.40/2019.
Rozpočet nebol zmenený.

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený
rozpočet
v€

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

85 670,00

85 670,00

85 670,00
0,00
0,00

85 670,00
0,00
0,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

85 670,00

85 670,00

85 670,00
0,00
0,00

85 670,00
0,00
0,00

Rozpočet obce

85 670,00

85 670,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
85 670,00

Skutočnosť k 31.12.2019
169 883,93

% plnenia
198,30

Z rozpočtovaných celkových príjmov 85 670.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
169 883,93 EUR, čo predstavuje 198,30 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
85 670,00

Skutočnosť k 31.12.2019
95 042,74

% plnenia
110,94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 85 670,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
95 042,74 EUR, čo predstavuje 110,94 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
80 520,00

Skutočnosť k 31.12.2019
80 911,28

% plnenia
100,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 61 720,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 61 320,58 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,35 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15211,20 EUR, čo
je 108,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11709,51 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3509,61 EUR. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 887,01 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 300,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 312,00 EUR, čo je
104,00 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje nedoplatky za psa vo výške 18,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 276,00 EUR, čo je
92,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3791,50 EUR, čo je
90,27 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 1808,71
EUR.
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nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
1741,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3105,41

% plnenia
178,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 50,00 EUR, skutočný príjem z prenajatých pozemkov k 31. 12. 2019 bol
v sume 8,00 EUR, čo je 16,00 % plnenie, z rozpočtovaných 250,00 EUR , bol skutočný príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 89,00 EUR., čo je 35,60 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 280,00 EUR, čo je
93,33 % plnenie.
Príjmy za tovary a služby rozpočet 500,00 EUR, skutočnosť bola v sume 1171,90 EUR, čo je
234,38 % plnenie.
Príjmy za stravné od zamestnancov rozpočet v sume 640,00 EUR, skutočné plnenie 740,00
EUR čo je 115,62 % plnenie.
Úroky z bankových účtov rozpočet v sume 1,00 EUR, skutočné príjmy 14,57 EUR, čo je
1457,00 % plnenie.
b) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019
801,94

% plnenia
0,00

Iné nedaňových príjmy rozpočtované neboli, skutočný príjem bol vo výške 801,94 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Ide o príjmy z dobropisov, vratky za energie 4,57 EUR, vratky za nedodaný tovar /zariadenie Sypač , príjmy z vratiek odmena za zost. na účte od Prima banky – 53,10 €,vratky za milné
platby- 144,00 €, vratka za el. enegiu – 0,27 €..
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3409,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 11026,05
EUR, čo predstavuje 309,17 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR

2.
3.

MV SR Centrum podpory
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

4.

ÚPSVaR Lučenec

Suma v EUR
84,48
22,80
23,93

Účel
Prenesené kompet. REGOP
Register adries
Prenesené kompetencie na úseku
Životného prostredia
1258,32 Voľby prezidenta SR v roku 2019
731,36 Voľby do EP v roku 2019
2597,91 Dohoda č.18/29/50J/37 podpora
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Spolu:
5.

Dobrovoľná požiar. ochr. SR

6.
7.

BBSK Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

458,47 zamestnávania UoZ
3056,38 Dohoda č.19/29/50J/53
Podpora zamestnávania UoZ
Spolufinancovanie mzdy,odvodov
3000,00 Mater. vybav., nákup ochranných
pracovných pomôcok, prac.odevov
900,00 Dni Obce Píla 2019 -PPD
2010,01 Mimoriadna udalosť Píla - povodeň

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie boli
vyčerpané v plnej výške,okrem dotácie na voľbu prezidenta SR v roku 2019 z ktorej sme
nevyčerpané prostriedky vo výške 52,23 € vrátili na účet MV SR, a dotácie na DPO na
materiálové vybavenie DHZ z ktorej sme nevyčepali 9,00 €. Uvedené prostriedky sme vrátili na
účet poskytovateľa.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019
31020,19

% plnenia
0

Kapitálové príjmy v roku 2019 sme nemali rozpočtované. Skutočné kapitálové príjmy sme
dosiahli vo výške 31020,19 EUR. Tvoria ich príjmy z predaja pozemkov vo výške 185,19 €
a príjmy z poskytnutých dotácií vo výške 30835,00 €.
Prijaté kapitálové granty a transfery.
P.Č. Poskytovateľ dotácie
1.
Ministerstvo financií SR
2.
Ministerstvo financií SR
3.

Úrad predsedu vlády SR

Suma v EUR
10000,00
12780,00
8055,00

Účel
Rekonštrukcia miest. komunikácií
Rekonštrukcia oplotenia miest.
cintorína,oprava opor. múru pri
MK,opr. miestneho mostíka...
Rekonštrukcia vykurovania OÚ

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019
43821,00 €

% plnenia
0

Príjmové finančné operácie v roku 2019 sme nemali rozpočtované. Skutočný príjem tvoria
prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 4000,00 EUR a príjmová fin. operácia vo výške
8700,00 € - prostr. z predch. rokov na výstavbu detských ihrísk, príjm. FO vo výške 22621,00 €
prostr. z predch rokov – na rekonštr. MK /z r. 2018/, a prijm. FO vo výške 8500.00 € prostr.
z predch. rokov.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019.
Rozpočet na rok 2019
85670,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019
137205,88 €

% čerpania
160,16

V tom:
Výdavky podľa funkčného členenia
Obce
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Transakcie verejného dlhu
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Spolu:

Rozpočet v €
60103,00
950,00
500,00
1150,00
0,00
2482,00
4300,00
6264,00
1100,00
2370,00
0,00
4081,00
400,00
1970,00
85670,00

Skutočnosťv € % plnenia
74170,90
123,41
317,00
33,37
1940,32
388,06
3801,19
330,54
31,29
0,00
3816,46
153,77
26622,52
619,13
6216,13
99,24
11150,40
1013,67
1390,93
58,69
0,00
0,00
4263,39
104,47
783,36
195,84
2701,99
137,16
137205,88
160,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 85670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 137205,88 € čo predstavuje 160,16 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
85670,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019
90754,76 €

% čerpania
105,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 85670,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 90754,76 EUR, čo predstavuje 105,94 % čerpanie.

k 31.12.2019

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
0111 –Obce
Z rozpočtovaných 30600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 29445,27 EUR,
čo je 96,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ, starostu obce, hl.
kontrolóra.
0412- Všeobecná pracovná oblasť
Z rozpočtovaných 1609,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2724,00
EUR, čo je 169,30 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov zamestnávaných v roku 2019
cez projekty ÚPSVaR Lučenec § 50j Podpora zamestnávania UoZ . Náklady na pracovné
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odevy, obuv a pracovné pomôcky týchto pracovníkov
skutočné čerpanie bolo vo výške 61,29 €.

na rok 2019 neboli rozpočtované,

Z rozpočtovaných 750,00 EUR odmeny a príspevky skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo 548,88
EUR, čo je 73,18 % čerpanie. Jedná sa o odmeny poslancom OZ za účasť na zasadnutí OZ,
odmeny zástupcovi starostu.
Z rozpočtovaných 1000,00 EUR za odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3111,86 EUR, čo je 311,19 % 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 31.12.2019 skutočné čerpanie 0,00 €, čo je 0,00 % čerpanie.
0840 – Náboženské a iné spoločenské služby. Z rozpočtovaných 200,00 € na odmeny za práce
zamestnancom mimo pracovného pomeru bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške
726,00 € čo je 170,22 % čerpanie. Jedná sa o práce na dohodu za kosenie cintorína.
0820 – Kultúrne služby.
Z rozpočtovaných 400,00 € na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru bolo skutočné
Čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške 294,72 € čo je 73,68 % čerpanie. Ide odmenu vedúcej MĽK.
Poistné a príspevok do poisťovní
0111-Obce
Z rozpočtovaných 10524,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 13117,12 EUR,
čo je 124,64 % čerpanie.
0412- Všeobecná pracovná oblasť
Z rozpočtovaných 827,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12.2019 v sume 867,37 EUR, čo je
104,88 % čerpanie..
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 33158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 32194,74 EUR,
čo je 97,09 % 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 5990,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6324,88 EUR, čo
predstavuje 17,35 % čerpanie. Ide o členské príspevky ZMOS, ZMON, RVC, RZ Javor
654,88 EUR a odstupné starostovi obce v sume 5670,00 EUR.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019
45339,25 €

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 45339,25 EUR.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

k 31.12.2019

a) Dotácia na dobudovanie detského ihriska v centre obce Píla.
Kapitálové výdavky vo výške 10892,51 € vynaložené na výstavbu detského ihriska v centre
obce Píla hradené z dotácie Úradu vlády SR vo výške 8700,00 € a spolufinancovanie obce
z vlastných zdrojov vo výške 2192,51 €.
b/ Rekonštrukcia vykurovania OÚ.
Kapitálové výdavky vo výške 11097,00 € vynaložené na Rekonštrukciu vykurovania OÚ
hradené z dotácie Úradu podpredsedu vlády SR vo výške 8055,00 € a spolufinancovanie obce vo
výške 3042,00 €.
c/ 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 /bola hradená v r. 2018. Kapitálové výdavky v celkovej výške
poskytnutej dotácie 38000,00 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.
3.Výdavkové finančné operácie.
Výdavkové finančné operácie v roku 2019 sme nemali rozpočtované. Skutočné finančné
operácie boli vo výške 1111,87 EUR boli vynaložené na splátku úveru.
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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
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

95042,74
95042,74
90754,76
90754,76
4287,98
31020,19
31020,19
45339,25
45339,25
-14319,06
-10031,08

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-10031,08
43821,00
1111,87
42709,13
169883,93
137205,88
32678,05
22780,00
9898,05

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 32678,05 €
upraví o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR vo výške 22780,00 € v tom:
nevyčerpaná:
Rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína, oprava oporného múru pri miestnej
komunikácii a oprava obecného mostíka ponad miestny potok a materiálno-technické
vybavenie budovy kultúrneho domu
12 780,00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
10 000,00 €
Spolu:
22 780,00 €
Prebytok rozpočtu v sume 9 898,05 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 9 898,05 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme previezť do Rezervného fondu obce
prebytok hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 9 898,05 €.
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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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2018
- Bankové úroky
Príjmy spolu:
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- poplatky banke
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
10120,42
5451,28
0,00
15571,70

4000,00
11571,70

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 2 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie – stravné lístky pr. ZCzoSF
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky /poplatky banke/
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
851,44
535,11

1386,55
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31. 12. 2019 sú v objeme netto 317079,16 € a zdroje
krytia – pasíva v rovnakej výške t. j. 317079,16 €.
A K T Í V A – netto
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

309049,09

317078,16

Neobežný majetok spolu

248875,15

267887,97

Dlhodobý hmotný majetok

204641,15

223653,97

Dlhodobý finančný majetok

44234,00

44234,00

Obežný majetok spolu

60173,94

49191,19

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

2205,66

2737,23

57968,28

46453,96

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

309049,09

317079,16

Vlastné imanie

101097,18

109127,99

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

P A S Í V A – netto
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia
Záväzky

101097,18

109127,99

65670,09

28905,30
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z toho :
Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49707,81

22780,66

Dlhodobé záväzky

1042,85

1352,59

Krátkodobé záväzky

13807,56

4772,05

Bankové úvery a výpomoci

1111,87

0,00

142281,82

179045,87

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám /úver/
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu
ostatné

0
0
434,60
22780,66
2404,89
1555,26
367,44

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Stav úverov k 31. 12. 2019
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 € sme podľa zmluvy s Prima bankou
splatili 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 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadenú ani založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR
MV SR
CP B.B.
MV SR
ÚPSVaR
DPO SR
Úrad vlády SR
MF SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Prenes.kompetencie REGOP
Register adries
- bežné výdavky
Prenesené kompetencie na úseku
životného prostredia
– bežné výdavky
Voľby prezidenta SR v r. 2019
Voľby do EP v r. 2019
- bežné výdavky
Podpora zamestnávania UoZ
refundácia mzdy, odvody § 50j
- bežné výdavky
Nákup prac. odevov,. ochranných
pomôcok, mater. vybav Has .Zbroj.
- bežné výdavky
Dobudovanie detského ihriska v
centre obce Píla
- kapitálové výdavky
Rekonštrukcia cestnej komunikácie,
spevnenie svahu,
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

84,48
22,80

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-484,48
22,80

23,93

23,93

0

1258,32
731,36

1206,09
731,36

52,23

3056,38

3056,38

0

3000,00

2991,00

9,00

8700,00

8700,00

0

38000,00

38000,00

0

-3-

V€
-50
0

0
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V roku 2018 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 2019 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€

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

BBSK BB

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov €

900,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

900,00 €

Rozdiel
0,00

Obec dostala dotáciu z BBSK vo výške 900,00 € na Dni obce Píla 2019.Skutočné čerpanie bolo
vo výške 900,00 € v súlade s účelom jej použitia.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Píla neuplatňuje programové rozpočtovanie.
Obec v roku 2019 hospodárila z vlastných finančných prostriedkov, dotácií .
V roku 2019 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 28.5.2020
Vyvesené: 28.5.2020
Zvesené: 12.6.2020
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13. Návrh na Uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Píla za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Píla za rok 2019

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 9898,05 €
3. Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 9898,05 € na Rezervný
fond obce
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