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Záverečný účet Obce Blatnica za rok 2018.
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2017 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. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový. Zdrojom krytia schodku kapitálového rozpočtu boli príjmové finančné operácie –
čerpanie rezervného fondu obce.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č.
59/2017
Bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.02.2018 uznesením č. 5/2018
- druhá zmena zo dňa 26.03.2018 vzatá na vedomie dňa 28.05.2018 uznesením č.
14/2018
- tretia zmena schválená dňa 28.05.2018 uznesením č. 14/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 25.06.2018 uznesením č. 32/2018
- piata zmena zo dňa 30.09.2018 vzatá na vedomie dňa 08.10.2018 uznesením č.
39/2018
- šiesta zmena schválená dňa 08.10.2018 uznesením č. 41/2018
- siedma zmena schválená dňa 05.11.2018 uznesením č. 50/2018
- ôsma zmena schválená dňa 10.12.2018 uznesením č. 55/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2018

468 438
452 438

Rozpočet
po zmenách
631 533

16 000

491 710
92 532
47 289

468 438

629 296

452 438
16 000

485 123
144 171
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
631 533,00

Skutočnosť k 31.12.2018
631 822,59

% plnenia
100,05

Bežné príjmy za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
491 710,00

Skutočnosť k 31.12.2018
493 366,70

% plnenia
100,34

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

336 831,00

344 753,25

102,35

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 299 682,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 308 829,36 €, čo predstavuje plnenie na
103,05 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 827,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 448,89 €, čo je
97,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.514,26 €, dane zo stavieb boli
v sume 5.905,13 € a dane z bytov v sume 29,50 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených
14 448,89 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
367,31 €
c) Daň za psa : rozpočtovaných 582,00 € plnenie 547,00 € % plnenia 93,99 %
d) Daň za užívanie verejného priestranstva:
rozpočtovaných 100 € plnenie 69,63 € % plnenia 69,63 %
e) Daň za nevýherné hracie prístroje:
rozpočtovaných 140,00 € plnenie 70,00 € % plnenia – 50,00 %
f) Daň za ubytovanie: rozpočtovaných 3 000,00 € plnenie 2 069,76 € % plnenia 68,99 %
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
rozpočtovaných 18 500,00 € plnenie 18 718,61 € % plnenia 101,18 %
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
73 111,00

Skutočnosť k 31.12.2018
66 846,12

% plnenia
91,43

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 15 272,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13 087,96 €, čo je
85,70 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov od ULPS Blatnica v sume 1 126,00 €,
príjem z prenajatých pozemkov PD Gader Blatnica v sume 5 501,25 € a z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 6.460,71 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 5 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 313,50 €, čo je
104,19 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za vydanie a predĺženie
stavebného povolenia, ktoré sú v sume 930,00 €, územné konanie v sume 1 000,00 € ,
vydanie kolaudačného rozhodnutia , ktoré sú v sume 435 € príjmy za ohlásenia drobných
stavieb, ktoré sú v sume 290, € príjmy za overovanie, ktoré sú v sume 760,00 €, príjmy za
sobáše v sume 1 150,00 €
Iné poplatky a platby - poplatky za Dom smútku, Dom služieb, predaj tovaru, poplatky za
hrobové miesto, poplatky za školné v MŠ a ŠKD, parkovné, réžia ŠJ:
Z rozpočtovaných 53 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50 036,49 €, čo je
94,05 % plnenie. Najväčšiu položku predstavuje príjem za parkové v sume 14 102,00 €,
príjem za stravné ŠJ 14 619,83 €, príjem za réžiu ŠJ v sume 3 084,62 €
c) Úroky z tuzemských vkladov :
Z rozpočtovaných 10 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €, čo je 0 % plnenie.
d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 4 329,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 721,67 € čo je
85,97 % plnenie.
Ide o príjem z dobropisov za elektrickú energiu, plyn, príjem, príjem z odvodov z hazardných
a iných podobných hier – videohry, preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
3) Tuzemské bežné transfery zo ŠR, subjektov mimo VS
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

81 093,00

81 092,30

100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
1.
Ministerstvo vnútra SR
301,29
Bratislava
2
Ministerstvo vnútra SR
27,60
Bratislava
3.
Ministerstvo vnútra SR
2 019,92
Bratislava
4.
Okresný úrad Martin
526,86
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Okresný úrad Martin
Obvodný úrad životného
prostredia Žilina
Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina

99,32
85,71
39,44

68 307,00
1 453,00
1 764,00

Účel
Transfer na obyvateľstvo
Transfer na register adries
Matrika
Transfer na voľby orgánov obcí
2018
Refundácia mzdy skladníka CO
Dotácia na životné prostredie
Transfer na cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
Transfer na Základnú školu
Transfer na vzdelávacie poukazy
Dotácia pre deti 5 a viac ročné v MŠ
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11.
Obvodný úrad Žilina
20,00
Príspevok na učebnice 2018
12.
Obvodný úrad Žilina
1 000,00
Príspevok na školu v prírode
13.
DPO Bratislava
5 048,16
Príspevok na činnosť DHZO
14
ULPS Blatnica
300,00
Príspevok na vianočné trhy
15.
Nadácia Volkswagen
100,00
Príspevok VW ZŠ
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Tuzemské bežné transfery zo štátneho účelového fondu
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

675,00
675,03
100,00
Ide o prostriedky z Environmentálneho fondu na projekt „Separujeme lepšie

5) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
92 532,00
92 532,46
100,00
Ide o kapitálový transfer rekonštrukciu strechy Základnej školy v sume 49 999,49 €
z Environmentálneho fondu, prostriedky na projekt „Separujeme lepšie „ v sume 4324,97 €,
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby SR na UPN Blatnica v sume 8 208,00 €, dotáciu
z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 30 000,00 €
7) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
47 289,00

Skutočnosť k 31.12.2018
45 921,43

% plnenia
97,11

Ide o nevyčerpané prostriedky zo ŠR na predškolákov a vzdelávacie poukazy, ktoré boli
použité do 31.03.2018, nevyčerpané prostriedky zo SAZP – Dedina roka 2017,
a
prostriedky rezervného fondu, ktoré boli čerpané na kapitálové výdavky, prostriedky zostatku
účtu ŠJ /stravné/

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
629 296,00

Skutočnosť k 31.12.2018
546 096,11

% plnenia
86,78

Skutočnosť k 31.12.2018
434 490,66

% plnenia
89,56

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
485 123,00

v tom :
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Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy - mzdy
Výdavky verejnej správy – odvody
Výdavky verejnej správy – tovary a
služby
Výdavky verejnej správy - transfery
Výdavky verejnej správy- ŠR
Ekonomická oblasť
Matrika ŠR
Matrika VZ
Ostatné všeobecné verejné služby –
voľby do orgánov obcí 2018
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Ochrana pred požiarmi – ŠR VP
Ochrana pred požiarmi – ŠR VP
2017
Ochrana pred požiarmi – dotácia
DPO SR
Pôdohospodárstvo
Lesníctvo
Výstavba
Cestná doprava - správa a údržba
ciest
Cestná doprava - správa a údržba
ciest -ŠR
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi –
Environmentálny fond
Ochrana životného prostredia - ŠR
Bývanie a občianska vybavenosť mzdy
Bývanie a občianska vybavenosť odvody
Bývanie a občianska vybavenosť –
tovary a služby
Bývanie a občianska vybavenosť transfery
Verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
TJ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
ATC
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Kultúra – mzdy
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Kultúra – odvody
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –

Rozpočet
55 500,00
20 589,00
23 934,00

Skutočnosť
52 272,85
19 182,04
19 661,61

% plnenia
94,19
93,17
82,15

4 200,00
330,00
666,00
2 020,00
82,00
527,00

4 137,41
328,89
661,66
2 019,92
75,86
526,86

98,51
100,00
99,35
100,00
92,51
100,00

99,00
7 000,00
550,00
256,00

99,32
5 088,44
383,83
256,17

100,00
72,69
69,79
100,00

5 048,00

5 048,16

100,00

1 000,00
2 300,00
4 800,00
10 926,00

0,00
1 800,00
2 222,30
10 787,43

0,00
78,26
46,30
98,43

39,00

39,44

100,00

1 441,00
22 950,00
675,00

1 439,94
22 406,02
675,03

99,93
97,63
100,00

86,00
11 247,00

85,71
10 417,69

100,00
92,63

5 678,00

4 522,34

79,65

11 880,00

8 774,52

73,86

120,00

67,61

56,34

9 000,00
7 000,00

4 625,22
6 337,83

51,39
90,54

784,00

513,94

65,55

126,00

126,00

100,00

431,00

319,25

74,07

23 860,00

19 373,63

81,17
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Kultúra – tovary a služby
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Kultúra – tovary a služby –
príspevok ULPS Blatnica
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Miestny rozhlas
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Dom smútku
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Cirkvi
Vzdelávanie - predškolská výchova mzdy
Vzdelávanie - predškolská výchova odvody
Vzdelávanie - predškolská výchova tovary a služby
Vzdelávanie - predškolská výchova transfery
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŠR –OÚ ZA
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŠR –OÚ ZA 2017
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA – mzdy
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA - odvody
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA – tovary a služby
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA – učebnice
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA – škola v prírode
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, OÚ ZA – transfery
Vzdelávanie - základné vzdelanie
VZ
Vzdelávanie – základné vzdelanie –
príspevok nadácia VW
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - mzdy
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - odvody
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie – tovary a služby
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - transfery
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - ŠR
Centrá voľného času
Vzdelávanie - školské stravovanie -

300,00

300,00

100,00

813,00

600,91

73,91

3 240,00

1 769,66

54,62

1 000,00

1 000,00

100,00

50 028,00

49 791,43

99,53

17 834,00

17 334,59

97,20

24 398,00

18 059,39

74,02

100,00

0,00

0,00

1 764,00

1 212,07

68,71

596,00

596,38

100,00

45 558,00

45 557,62

100,00

15 994,00

15 995,12

100,00

6 687,00

6 686,64

100,00

20,00

20,00

100,00

1 000,00

1 000,00

100,00

68,00

67,62

100,00

14 669,00

10 362,87

70,64

100,00

0,00

0,00

9 070,00

9 013,29

99,37

3 171,00

3 149,99

99,34

3 860,00

2 478,48

64,21

20,00

0,00

-

903,00

902,59

100,00

2 640,00
16 082,00

2 600,00
15 797,02

98,48
98,23
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mzdy
Vzdelávanie - školské stravovanie
odvody
Vzdelávanie - školské stravovanie
tovary a služby
Vzdelávanie - školské stravovanie
tovary a služby – réžia ŠJ
Vzdelávanie - školské stravovanie
tovary a služby – stravné
Vzdelávanie - školské stravovanie
transfery
Sociálne zabezpečenie - staroba
Sociálne zabezpečenie – sociálna
pomoc
Spolu

-

5 621,00

5 258,61

93,55

-

2 876,00

2 798,28

97,30

-

4 500,00

3 109,26

69,09

-

16 323,00

14 050,12

86,08

-

60,00

41,80

41,80

20,00
664,00

10,00
650,00

50,00
97,89

485 123,00

434 490,66

89,56

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 189 927,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 185 291,71 €,
čo je 97,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, DOVP, matriky,
pracovníkov Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 71 644,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 67 243,69 €, čo
je 93,86 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 211 680,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 170 390,79 €, čo
je 80,49 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 782,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 564,44 €, čo
predstavuje 97,41 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

144 171,00

111 603,45

77,41

Ide o nasledovné investičné akcie:
1) rekonštrukcia strechy Základnej školy
82 789,81 € /prostriedky z dotácie
z Environmentálneho fondu R – 49 999,49 €, prostriedky RF - 28 465,35 €/,
prostriedky prebytku bežného roka – 4 324,97 €
2) vybudovanie chodníka Sokolče - 8 809,27 € / prostriedky RF – 6 209,27 € ,
prostriedky SAZP – 2 600 € /
3) vypracovanie územného plánu obce – 10 607,40 € /prostriedky RF – 2 399,40 €,
dotácia MDaV SR – 8208 € /
4) obnova sústavy verejného osvetlenia – 4 200,00 € /prostriedky RF/
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5) rekonštrukcia hasičského domu – vypracovanie projektovej dokumentácie - strecha –
872,00 € / prostriedky RF/
6) výstavba stojísk /spevnené plochy/ - kontajnery / OcÚ, MŠ, vstup - Gaderská dolina/ 4 324,97 € / prostriedky Environmentálny fond/

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
493 366,70
434 490,66
58 876,04
92 532,46
111 603,45
-19 070,99
39 805,05
32 484,77
7 320,28
45 921,43
0,00
45 921,43
631 820,59
546 094,11
85 726,48
32 484,77
53 241,71

Prebytok rozpočtu v sume 39 805,05 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Zúz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR, , zostatku účtu Školskej jedálne, nadácie VW ZŠ, nevyčerpané prostriedky
z poplatku za uloženie odpadov v celkovej sume 32 484,77 € navrhujeme vysporiadať
nasledovne :
- tvorba rezervného fondu
5 408,72 €
- tvorba fondu DHZ
1 911,56 €
Zostatok finančných operácií spôsobený čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky
je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c ) zákona 583/2004 Z. Z je zdrojom rezervného fondu v sume:
45 921,43 €
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 718,51 €, a to na :
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dotáciu na predškolákov
príspevok zo vzdelávacích poukazov DHZ

-

551,93 €
166,58 €

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 867,93EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Nadácie Volkswagen podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 100,00 €
d) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov podľa zákona č.17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume 798,33 €
e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 €, a to na :
- rekonštrukciu strechy Požiarnej zbrojnice v sume 30 000,00 €
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 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.
Na základe uvedených skutočností je zdrojom rezervného fondu prebytok rozpočtu zistený
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. v sume 5 408,72 €, zdrojom fondu
DHZ vytvoreného uznesením OZ č. 52/2017 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004
Z. z. v sume 1 911,56 € a zostatok finančných operácií zistený podľa § 10 ods. 3 písm. c)
v sume 45 291,43 €.

5. Tvorba a použitie
a sociálneho fondu

prostriedkov

rezervného,

peňažného

fondu

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

26 694,99

Prírastky –

30 388,71

-

prebytok hospodárenia – tvorba

15 219,49

rezervného fondu - uznesenie OZ č.
27/2018
-

zostatok finančných operácií – použitie –

15 169,22

zdroj rezervného fondu – uznesenie OZ
27/2018
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

rekonštrukcia VO

-

rekonštrukcia strechy ZŠ + projektová

42 146,02
4 200,00

dokumentácia

28 465,35

-

výstavba chodníka Sokolče

6 209,27

-

obstaranie územného plánu obce Blatnica

2 399,40

-

projektová dokumentácia hasičská

872,00

zbrojnica
- ostatné úbytky / vylúčenie rezervy na

3 806,20

rekultiváciu skládky/
KZ k 31.12.2018

11 131,48

Peňažný fond – fond DHZ
Peňažný fond DHZ vytvorený uznesením OZ č. 52/2017 zo dňa 30.10.2017
Suma v €

Fond DHZ
ZS k 1.1.2018

0,00

Prírastky –
-

3 351,42

prebytok hospodárenia rozpočtu DHZ -

3 351,42

uznesenie OZ č. 27/2018
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2018

0,00
3 351,42

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorení a čerpaní sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

2 282,96

Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

1,05 %

1 718,41

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

1 665,10

- dopravné
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

2 336,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

1 528.795,22

1.625.052,58

Neobežný majetok spolu

1.441.171,70

1.499.861,57

12 420,53

26.080,94

Dlhodobý hmotný majetok

1.276.390,45

1.321.419,91

Dlhodobý finančný majetok

152 360,72

152 360,72

Obežný majetok spolu

85.889,79

123.949,91

1.882,06

1.617,15

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

4.777,35

2.731,87

Finančné účty

79.230,38

119.600,89

1.733,73

1.241,10

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

1.528.795,22

1.625 052,58

789.747,92

811.589,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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Výsledok hospodárenia

789.747,92

811.589,06

Záväzky

91.994,68

128.442,39

Rezervy

4.000,20

4.766,20

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 452,55

30.718,51

Dlhodobé záväzky

58 282,96

54.136,27

Krátkodobé záväzky

26.258,97

38.821,41

647.052,62

685.021,13

z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom/nevyfakt. dodávky/
1.674,81
- voči stravníkom/
906,35
- prijaté preddavky plyn školský byt
86,77
- voči štátnemu rozpočtu
30.718,51
- voči zamestnancom
18.755,76
- voči zdravotným a sociálnym poisťovniam 9.199,54
- voči Finančnej správe Slovenskej republiky 3.849,36
- voči DDP, a OZ, ost. záväzky
17,82
- záväzky zo zmluvy o obnove VO /SSE, a.s./ 56.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

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 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom, centrám voľného času, občianskym združeniam na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Evanjelická cirkev a. v .Blatnica

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Telovýchovná jednota Družstevník Blatnica

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

200,00 €

200,00 €

0,00 €

Centrum voľného času, Martin

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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OZ Centrum environmentálnej výchovy

1.440,00 €

1.440,00 €

0,00 €

720,00 €

720,00 €

0,00 €

240,00 €

240,00 €

0,00 €

Turiec, Martin
Súkromné centrum voľného času Košťany
nad Turcom
Súkromné centrum voľného času Martin

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2018 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom VÚC
rozpočtom iných obcí
iným subjektom podľa osobitného zákona
voči ostatným subjektom verejnej správy
voči iným subjektom – podnikateľom, spoločnostiam
voči občianskym združeniam

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 nemala v roku 2018 žiadne zriadené alebo založené právnické osoby a z tohto dôvodu
nemohla poskytnúť ani žiadne dotácie z rozpočtu obce.
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b.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

Dotácia na obyvateľstvo

301,29

301,29 €

0,00 €

Dotácia na register adries

27,60 €

27,60 €

0,00 €

Okresný úrad

Transfer na voľby

526,86 €

526,86 €

0,00 €

Martin

orgánov obcí 2018

Ministerstvo

Transfer na matriku

2 019,92 €

2 019,92 €

0,00 €

Okresný úrad

Transfer na skladníka

99,32 €

99,32 €

0,00 €

Martin

CO

Okresný úrad

Transfer na životné

85,71 €

85,71 €

0,00 €

Odbor životného

prostredie
39,44 €

39,44 €

0,00 €

68 307,00 €

68 307,00 €

0,00 €

20,00 €

20,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

Ministerstvo
vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo
vnútra SR
Bratislava

vnútra SR
Bratislava

prostredia Žilina
Ministerstvo

Transfer na cestné

výstavby, dopravy

hospodárstvo

a regionálneho
rozvoja SR
Bratislava
Okresný úrad

Transfer na základnú

Žilina

školu

Okresný úrad

Príspevok na učebnice

Žilina

2018

Okresný úrad

Príspevok na školu

Žilina

v prírode 2018
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Okresný úrad

Transfer na vzdelávacie

Žilina

poukazy

Okresný úrad

Transfer pre MŠ – bežné

Žilina

výdavky pre deti rok

1 453,00 €

1 286,42 €

166,58 €

1 764,00 €

1 212,62 €

551,93 €

8 208,00 €

8 208,00 €

0,00 €

30 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

pred nástupom na
povinnú školskú
dochádzku

Ministerstvo

Transfer na výdavky

doprava

UPN Blatnica

a výstavby SR
Bratislava
Ministerstvo

Transfer rekonštrukciu

vnútra SR

strechy Požiarnej

Bratislava

zbrojnice

c.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Názov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Environmentálny
fond Bratislava –
rekonštrukcia strechy
ZŠ
Environmentálny
fond Bratislava –
projekt „Separujeme
lepšie „

49 999,49 €

49.999,49 €

0,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

d.
Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Obec Blatnica v roku 2018 nezískala ani neprijala žiadne prostriedky od z rozpočtu VÚC
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e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec
Sučany
–
Spoločný stavebný
úrad

1 941,78 €

1 941,78 €

0,00 €

f.
Finančné usporiadanie voči iným subjektom podľa osobitného zákona
Obec Blatnica v roku 2018 nezískala ani neprijala žiadne prostriedky od iných subjektov
podľa osobitného zákona
g.
Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy
Obec Blatnica v roku 2018 nezískala ani neprijala žiadne prostriedky od ostatných subjektov
verejnej správy

h.
Finančné usporiadanie voči iným subjektom – podnikateľom, spoločnostiam,
Obec Blatnica v roku 2018 nezískala ani neprijala žiadne prostriedky od podnikateľov,
obchodných spoločností
i.
Finančné usporiadanie voči občianskym a záujmovým združeniam, nadáciám
Organizácia

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

DPO SR Bratislava
Nadácia Volkswagen
ULPS Blatnica

5 048,16 €
100,00
300,00

5 048,16 €
0,00
300,00

0,00 €
100,00 €
0,00 €

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec uplatňuje rozpočet bez programovej štruktúry.
Vypracoval: Ing. Ján Kohútka

Predkladá: Ing. Ján Kohútka

V Blatnici dňa 14.05.2019
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 7 320,28 €,
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 na:
- tvorba rezervného fondu : 5 408,72 €
- tvorba fondu DHZ vytvoreného uznesením OZ 52/2017 zo dňa 30.10.2017:
1 911,56 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 45 291,43 €,
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
zdroj rezervného fondu 45 291,43 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
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