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1. Rozpočet obce na rok 2019  

 
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 2019 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č. 7/2018. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 28.03.2019 uznesením č. 10/2019. 

druhá zmena schválená dňa 25.11.2019 uznesením č. 18/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 67 650,00 107 220,00 

z toho :   

Bežné príjmy 67 650,00 82 340,00 

Kapitálové príjmy 15 190,00 15 190,00 

Finančné príjmy 
  

   

Výdavky celkom 65 984,00 91 060,80 

z toho :   

Bežné výdavky 49 494,00 72 720,80 

Kapitálové výdavky 
 

19 020,79 

Finančné výdavky   

   

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 16 159,20 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

107 220,00 104 267,81 97,25 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 107 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 104 267,81 EUR, čo predstavuje  97,25 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
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Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

82 340,00 84 077,81 102,11 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 82340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

79 387,81. EUR, čo predstavuje  96,41 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

49 330,00 EUR 50 967,32 EUR 103,32 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 34 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 34 866,60 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,55 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

 

Z rozpočtovaných 9270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9902,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 106,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5942,22. 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3959,78 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 9902,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 

v sume 144,02 EUR, z toho 104,40EUR stavby a 39,62 EUR pozemky. 

 

 

Daň za psa rozpočtované 890,00 skutočný príjem 910,00 EUR, nedoplatok za rok 2019 – 

40,00 EUR 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  r.:     20,00        č.  2,00 Eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje            r.:     20,00        č. 20,00 Eur 

Za predajné automaty                               r.:      35,00      č. 35,00 Eur 

Za ubytovanie príjem                                r.     300,00      č. 303,00 Eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad r. 5150,00  č. 5286,66 EUR, 

nedoplatok za rok 2019 – 193,33 Eur. 

 

 

 

 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
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8539,00 EUR 9287,80 EUR 108,77 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

 

Skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 239,20 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem 

z prenajatých  priestorov.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3031,00 EUR, čo 

je 110,22 % plnenie.  

 

SP-Overovanie: rozpočtované: 103, príjem: 283,00 

SP-Rybársky lístok: rozpočtované: 48, príjem: 48,00 

SP-Poplatok za kolaudáciu: rozpočtované: 985, príjem: 985,00 

SP-Stavebné povolenie: rozpočtované: 1570,00 príjem:  1570,00 

SP-Poplatok za výrub stromov: rozpočtované:    10,00 príjem: 10,00 

SP-Rozkopávkové povolenie: rozpočtované: , príjem : 0 

SP-odstránenie stavby rozpočtované:  20, príjem: 20 

SP-malý zdroj nečistoty: rozpočtované: 0,  príjem: 0,00 

 

Pokuta za nedodržanie predpisov: rozpočtované:     5300,00 , príjem :5300,00 

Poplatok za stravné:  rozpočet: 389,00   príjem:  717,60 

 

c)  Iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 201 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

8600,00 7979,00 92,78 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8600,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

7979,00 EUR čo predstavuje 92,78 % plnenie.  

Príjem z výťažkov z lotérie 108,00 EUR, preplatok zdravotného poistenia 15,12 EUR, 

refundácia z úradu práce 7855,88 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 15016,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

15 141,29 EUR, čo predstavuje 100,83 %  plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR              205,04 Stavebníctvo a komunikácie 

ŠR                  6,78 Cestné hospodárstvo 

ŠR                14,68 Životné prostredie 

ŠR                95,41 Hlásenie obyvateľstva 

ŠR              1496,17 Voľby 

ŠR            3000,00 DHZ Kyselica 
VÚC             1652,68 DHZ Kyselica, obec- Bazový fest., Deň 

dôchodcov 

OOCR               1500,00 Bazový Festival 

MŽP SR               4750,00 Obnova dediny 

Kultminor              2000,00 Bazový festival 

Donau farm               300,00 Bazový festival 

Od FO               120,53 Deň dôchodcov 

   

Spolu:          15 141,29  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

2. Kapitálové príjmy: 

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

15 190,00 Eur 15 190,00 EUR 100% 

 

 
Ministerstvo vnútra zostatok 

z roku 2018 

            14 690,000 Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice 

Príjem z predaja majetku                  500,00 Predaj obecného pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
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91 060,80 92 921,87                  105,34 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 91 060,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 95 921,87 EUR, čo predstavuje  105,34 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

74 570,80 76 331,96 102,36 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 74 570,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 76 901,08 EUR, čo predstavuje 103,12 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 20 883,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

21 031,53 EUR, čo je 100,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

Mzda starostu 6740,47 Eur, hlavného kontrolóra 705,55 Eur, adm. pracovníka OcÚ 11057,43 

Eur, mzda aktivačného pracovníka a pracovníka na údržbu verejnej zelene 8660,66 Eur. 

Vyplatené odmeny na voľby 877,34 Eur. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 7604,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

7340,40 EUR, čo je 96,52 % čerpanie.  

 

Zdravotné poistenie: 

rozpočtované: 2190,00    čerpanie: 2607,03  

 

Nemocenské poistenie: 

rozpočtované:  301,00      čerpanie: 374,54 

 

Starobné poistenie: 

rozpočtované: 3028,00    čerpanie: 3916,43 

 

Úrazové poistenie: 

rozpočtované: 184,00        čerpanie: 218,32 

 

Invalidné poistenie: 

rozpočtované: 646,00        čerpanie: 831,84 

 

Poistenie v nezamestnanosti: 

rozpočtované: 200,80        čerpanie:  269,81 

 

Rezervný fond zamestnanosti: 

rozpočtované: 1055,00        čerpanie: 1352,43 
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Energie: voda, elektrika a plyn. 

 

Voda OcÚ  : rozpočet:  80,00, čerpanie: 114,43  

voda cintorín      60,00         10,00 

Elektrika: 

Obecný úrad: rozpočet:             1320,00 čerpanie:  748,52 

Verejné osvetlenie: rozpočet:   1100,00  čerpanie:  781,67 

DHZ (hasiči): rozpočet:              500,00 čerpanie:   433,86 

 

Plyn: rozpočet:      1180,00  čerpanie:  1569,04 

Plyn kostol:       r.     360,00         č.        360,00 

 

Tovary a služby: 

Obecný úrad 

cestovné starosta:        r. 200,00       č. 136,44 

cestovné  voľby:          r.  200,00     č.   95,68 

 

poštovné - služby:        r.: 1000,00  č.: 938,57 

ceniny:                          r.  150,00  č.  121,60 

telefón starosta:            r.  250,00  č.:  125,00 

telefón administratíva: r. 300,00  č.:  342,79 

internet:                        r. 192,00  č.:  201,6 

 

kancelárske potreby.   r.     600,00     č.:  327,31 

všeobecný materiál:    r.       30,00     č.:  321,91 

špeciálny materiál:      r.     190,80     č.:  190,80 

knihy, časopisy            r      340,00     č.:  332,78 

pracovný odev:            r.         0,00     č.:      

potraviny voľby:          r.       200,00     č.:   175,75 

 

reprezentačné:              r.       40,00     č. 32,00 

školenie:                       r.     100,00     č.:  97,00 

všeobecné služby.        r.   1800,00     č.: 1494,43 

všeobecné služby –aktualizácia progr.: r.   200,00    č.: 270,00 

audít:                            r.       550         č.: 500,00 

náhrada mzdy a platu  /PN/    

poplatky banke: r. 510,00    č.: 407,91 

vrátenie nevyčerpaných dotácií na voľby: 355,37 

vedenie účtu cenných papierov: r.  34,00  č.:  34,00 

 

stravné lístky            rozpočet: 864,00   čerpanie: 864,00 

 

poistenie majetku:      r. 370,00     č.: 366,51  

prídel do sociálneho fondu: r. 300,00  č.:   136,43 

odmena zástupca starostu:  r. 480,00  č.: 480,10 

odmena poslanci: r. 640,00  č. 639,12 

odmena dohody voľby: r.    0,00  č : 5,05 

pokuty penále: r.:    10,00  č.:  0,00 

transfery na členské príspevky: r.  430,00   č.:   440,00 
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Požiarna ochrana: 
 

zásahový výzbroj (čerp. dotácie)     r.   3000,00    č:  3000,00 

palivo, mazivá:                           r.       62,00    č. 55,01 

technická kontrola automobilu IVECO: r 

poistenie auta:                             r.      248,00        č.   249,11 

školenie členov DHZ                  r.     205,20         č.:  205,20 

 

Nakladanie s odpadom 

Rozpočet:              5300,00    výdavky:  5317,13 plnenie  100,32 % 

poplatok za skladovanie a likv. odpadu: r. 2800,00     č.: 2648,04 

poplatok za odvoz odpadu: r. 1880,00  č.: 1692,00 

členské príspevky ZOHŽO:              r. 88,00     č.:   88,00 
 

Verejná zeleň 
 

Rozpočet:    14049,12  čerpanie:  14621,31 plnenie  104,07 %  
Verejná zeleň dohoda Úrad práce  sociálnych vecí a rodiny SR: 

Mzdy: r. 7000,00         č. 6195,91 

zdrav. poist.:                č.: 543,13 

nemocenské:                č.    76,03 

starobné poistenie:       č.:  1005,86 

úrazové poistenie:        č.:   43,41 

invalidné p.                  č.:  195,94 

poistenie v nezamestnanosti: č: 63,69 

rezervný fond                č.: 301,94 

 

materiál, sadenice, náhradné diely:     r.   5110,0     č.:    5008,66 

pohonná hmota do kosačky:                r.    500,00      č.:      491,18 

všeobecné služby, :                    r. 852,00            č.     281,75 

nákup kosačky :   r: 570,00     č: 569,12 

poistenie prívesu:                                r.     18,00         č.      7,04 

 

 

Kultúra 

 

Rozpočet:  19 950,00 Eur   skutočné výdavky:  19 950,00  plnenie  100 % 

 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie :      r.: 14690,00          č: 15370,79 

Web stránka         :                                  r.:   578,40          č.:    578,40 

 

Kultúrne podujatia (Deň detí, Bazový festival, Mikuláš, Deň dôchodcov): r.  5260,00  č.:  5260,00 

 

Členské príspevky:    r.     1035,00      č.:  1035,00     100 % 
v tom 

Oblastná org. cest. ruchu Žitný ostrov       1000,00 

Spoločný obecný úrad                                430,00 

RVC Rovinka                                               35,00 

ZMOS                                                           23,55 

ZMOŽO  rok    2019                                     88,00 

Mikroregión HŽO                                         35,55 
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Poplatok SOZA, rtv Slovenska, Slovgram:     r.    90,00     č.:  108,36 

Poistenie prístrešku:  62,59  

 

Cintorín  

Voda cintorín:                    r. 60,00        č.:    10,00 

Služby Area:                      r. 20,00       č.:    16,60 

 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami –Obec nemala výdavky tohto charakteru. 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

18 340,00            19 589,91                 106,82% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 18340,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume  19 589,91. EUR, čo predstavuje  106,82 % čerpanie.  

 

Významné položky kapitálového rozpočtu:  

 

Modernizácia miestnej infraštruktúry  

Obstaranie kuchynskej linky s príslušenstvom: r: 1850,00           č:   1850,00 

Dokončenie požiarnej zbrojnice:                        r.: 14 690,00       č:   14690,00 

Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry :  r: 1800,00        č:    2480,79 

Nákup kosačky     r:570,00 č:     569,12 

Spolu:                                                                          č.: 19 589,91 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

 

Obec v roku 2019 nemala výdavkové finančné operácie. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 84 077,81 
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z toho : bežné príjmy obce  84 077,81 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 76 331,96 

z toho : bežné výdavky  obce  76 331,96 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 7745,85 

Kapitálové  príjmy spolu 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 19 589,91 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  19 589,91 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -19 089,91 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11344,06 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11344,06 

Príjmové finančné operácie  19 690,00 

Výdavkové finančné operácie  

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   104 267,81 

VÝDAVKY SPOLU 95 921,87 

Hospodárenie obce  8345,94 
Vylúčenie z prebytku 

 

Upravené hospodárenie obce 8345,94 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce je vo výške 

-11344,06 Eur. ( pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi 

rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške + 8345,94 Eur, ktoré finančné 

prostriedky sú na bežných účtoch obce) 

 

V zmysle §15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi 

príjmami ( bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami ( bežného a kapitálového 

rozpočtu). V roku 2019 je rozdiel záporný – 11344,06 Eur a preto sa rezervný fond za 

rok 2019 netvorí. 

  

 

 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 
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Obec v  roku 2019 nevytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 

Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok 

rezervného fondu ostal rovnaký . 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  11 390,40 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 10% 

 

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

  

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 11 390,40 

 

Peňažný fond 

 

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

 

 

 

 

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 1.1.2019 390,22   

Prírastky - povinný prídel -      1,5%                    145,56 

               - povinný prídel -           %                     

               - ostatné prírastky 
 

Úbytky   - závodné stravovanie                      243,60 

               - kultúrne podujatie                

               - dopravné                            
               - ostatné úbytky (poplatok banke) 

 

KZ k 31.12.2019 289,05 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 635 070,07 603 729,85 
Neobežný majetok spolu 606 609,77 587 935,28 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   



13 

 

Dlhodobý hmotný majetok 589 417,35 570 742,86 
Dlhodobý finančný majetok 17 192,42 17 192,42 
Obežný majetok spolu 27922,14 15 498,34 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  1 445,32 478,15 
Finančné účty  26 476,82 15 020,19 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  538,16 296,23 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 635 070,07 603 729,85 
Vlastné imanie  78 418,98 83 937,96 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  78 037,39 83 937,96 
Záväzky 21 232,67 3838,03 
z toho :   
Rezervy  630,00 630,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 690,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 382,32 289,05 
Krátkodobé záväzky 5530,35 2918,98 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 535800,01 515 953,86 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

     -prírastkov/úbytkov majetku: 

  . 
 

     - V aktívach sa uvádza zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

k 01.01. a zostatková hodnota majetku k 31.12. účtovného obdobia, t.j. zaradený majetok sa 

odpisuje podľa §22 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odpisy sa odpočítajú z hodnoty 

majetku. 
 

     -prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov - úver nebol prijatý. 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom-Faktúry 0 0,00  

- zamestnancom-čisté mzdy 1678,98 1678,98  

- poisťovniam  1061,03 1061,03  
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- daňovému úradu- daň z príjmov 131,83 131,83  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky  47,14 47,14  

Záväzky spolu k 31.12.2018 2918,98 2918,98  

 

Stav úverov k 31.12.2019 – obec úver nečerpala 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 

       

       

 
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

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

   Obec Kyselica v roku 2019 neposkytla finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. 
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám - nemáme 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí - nemáme 

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. 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

     ŠR Bežné výdavky-stavebníctvo a komunikácie 205,04 205,04  
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     ŠR Bežné výdavky-životné prostredie 14,68 14,68  

     ŠR Bežné výdavky- cestné hospodárstvo 6,78 6,78  

     ŠR Bežné výdavky-hlásenie obyvateľstva 95,41 95,41  

     ŠR Bežné výdavky-voľby 1496,17 1275,68 220,49 
vrátené do ŠR 

     ŠR Bežné výdavky-DHZ 3000,00 3000,00  

    ŠR DHZ kapitálové výdavky 14690,00 14690,00  

    ŠR SAŽp 4750,00 4750,00  

    ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny-refundácie 7855,88 7855,88  

   Spolu:  32 113,96 31893,47 220,49 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec v roku 2019 nemala zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou: 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu: 

 

 

 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4  

 

 

- 5 - 

DPO Požiarna zbrojnica- kapit. Výdavky z roku 

2018 

14 690,00 14690,00  

     

     

Spolu 
 

14690,00 14690,00  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec nemala 

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC – obec neposkytla 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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Športové podujatie DHZ 750,00 750,00  

Bazový festival 750,00 750,00  

TTSK-Den detí 

a dôchodcov a Baz.fest 

1652,68 1652,68  

Spolu: 3152,68 3152,68  

 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom 

 
 

Právnická osoba 
Suma prijatých finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Od FO bežné výd. –  Deň dôchod.,  120,53 120,53 
 

   
 

Od ost. subj.- PD Donau farm 

Bežné výd. - Deň detí 

300,00 300,00 
 

Spolu: 420,53 420,53 
 

 
 

Právnická osoba 

-1- 

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obec Kyselica-bežný 

výdavok-Transfery cirkvám 

plzn a rekonštrukcia kostola 

1514,91 1514,91 Preplatok plynu 

bol vrátený na 

účet v januári 

2019 

Spolu: 1514,91 1514,91 
 

 

 


