NÁVRH

Záverečný účet Obce Jazernica
za rok 2018

Predkladá : Ivan Gejdoš – starosta obce
Spracoval: Vlasta Michálková – účtovníčka obce
V Jazernici dňa 15.02.2019
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03. 2019
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Záverečný účet obce 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok bude krytý príjmovými finančnými
operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Jazernica bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením
č.177/2016 bod A.
Zmeny rozpočtu: rozpočet bol upravovaný 7 krát v súlade s § 14 zákona č.583/2004Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1. Rozpočtové opatrenie 01/2018 – OZ berie na vedomie dňa 01.03.2018 uznesením č. 164/2018
bod B
2. Rozpočtové opatrenie 02/2018 – OZ schvaľuje dňa 24.05.2018 uznesením č. 197/2018 bod A
3. Rozpočtové opatrenie 03/2018 – OZ berie na vedomie dňa 23.08.2017 uznesením č.
180/2018 bod B
Rozpočtové opatrenie 03/2018 – OZ schvaľuje dňa 23.08.2018 uznesením č. 204/2018 bod A
4. Rozpočtové opatrenie 04/2018 – OZ berie na vedomie dňa 23.08.2018 uznesením č. 181/2018
bod B
5. Rozpočtové opatrenie 05/2018 – OZ berie na vedomie dňa 25.10.2018 uznesením č. 184/2018
bod B
6 . Rozpočtové opatrenie 06/2018 – OZ berie na vedomie dňa 29.11.2018 uznesením č. 187/2018
bod B
Rozpočtové opatrenie 06/2018 – OZ schvaľuje dňa 29.11.2018 uznesením č. 213/2017 bod A
7. Rozpočtové opatrenie 07/2018 – OZ berie na vedomie dňa 31.01.2019 uznesením č. /2019
bod B
Rozpočet obce k 31.12.2018

237 353,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
281 344,00

222 353,00
0
15 000,00
237 353,00

247 631,00
0
33 713,00
281 344,00

222 353,00
15 000,00
0
0

243 674,00
32 600,00
5 070,00
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
281 344,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

295 780,93

105,13

Z rozpočtovaných celkových príjmov 281 344,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
295 780,93 EUR, čo predstavuje 105,13 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
247 631,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

262 535,46

106,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 247 631,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
262 535,46 EUR, čo predstavuje 106,01 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
143 180,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

158 652,97

110,81

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky výnosu dane 125 750,00 EUR boli príjmy k 31.12.2018
v sume 141 700,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,68 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 684,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,83 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 108,92 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 575,95 EUR. Pohľadávka na dani z nehnuteľností
k 31.12.2018 má obec vo výške 349,41
Daň za psa
Z rozpočtovaných 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 304,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,00 % plnenie. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za
psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 10,00 EUR nebo k 31.12.2018 žiaden príjem.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 963,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,72 % plnenie. K 31.12.2018. Obec k 31.12.2018 eviduje pohľadávku
za poplatok za KO vo výške 10,00 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
22 422,00

Skutočnosť k 31.12.2018
21 853,19

% plnenia
97,46
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 106,37 EUR, čo je
110,94. % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov a
príjem z prenajatých strojov a zariadení vo vlastníctve obce.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 209,00 EUR, čo je
151,13 % plnenie. Jedná sa hlavne o príjmy za osvedčovanie podpisov a listín , stavebné
poplatky, správne poplatky za vydané potvrdenia o pobyte, za vydané matričné doklady , za
výrub stromov vo výške a za vydanie rybárskych lístkov
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
18 822,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

17 537,82

93,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18 822,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
17 537,82 EUR, čo predstavuje 93,17 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za vyhlasovanie v miestnom rozhlase,
kopírovacie práce, predaj zberných surovín, poplatky za kosenie a drvenie konárov , poplatky za
školné v MŠ a ŠJ vo výške, dobropisy, vrátky a vrátky za režijné náklady na stravu.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
82 029,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

82 029,30

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 82 029,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 82 029,30
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
KŠÚ Žilina
KŚÚ Žilina
KŚÚ Žilina
KŠÚ Žilina
ÚPSVaR Martin
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Grant od FO
DPO SR Bratislava
Spolu:

Suma v EUR
936,00
666,00
64 344,00
10 080,00
19,90
426,09
30,80
106,59
2 019,92
2 000,00
1 400,00
82 029,30

Účel
Predškoláci MŠ
Vzdelávacie poukazy
Prenesené kompetencie ZŠ
Asistent učiteľa
Učebnice
Voľby do samosprávnych krajov
Register adries
Register obyvateľov
Matrika
Oprava miestnej komunikácie
Dotácia pre DHZ Jazernica

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia
0

0
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Kapitálové príjmy v roku 2018 neboli rozpočtované.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
33 713,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

33 245,47

98,61

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33 713,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 33 245,47 EUR, čo predstavuje 98,61 % plnenie. Z týchto príjmových
finančných operácií bola financovaná oprava dolného mosta v obci, oprava chodníka
a vybudovanie nového verejného rozhlasu nasledovne:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 180 bod A zo dňa 18.01.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 2 173,51 EUR. na nákup materiálu na miestny rozhlas v obci.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 185 bod A zo dňa 22.02.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 762,00 EUR pre montážne práce na miestnom rozhlase.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.206 bod A zo dňa 23.08.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 28 361,52 EUR na opravu dolného mosta v obci.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.5 bod A zo dňa 31.01.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 835,24 EUR na opravu chodníka v obci.
Ostatné príjmové finančné operácie vo výške 1 113,20 EUR sú vlastne zapojené nevyčerpané
finančné prostriedky zo ŠR z roku 2017 na prenesené kompetencie školstva vo výške 1100,00
EUR a zapojenie zostatku 13,20 EUR v Školskej jedálni.
Čerpanie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu na rok 2018 je prílohou
Záverečného účtu.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
281 344,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

266 071,62

94,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 281 344,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 266 071,62 EUR, čo predstavuje 94,57% čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
243 674,00

Skutočnosť k 31.12.2018
228 869,35

% čerpania
93,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 243 674,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 228 869,35 EUR, čo predstavuje 93,92% čerpanie.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 124 651,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
120 886,33 EUR, čo je 96,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a pracovníkov
OcÚ vo výške 21 177,34 EUR, hlavného kontrolóra obce vo výške 875,96 EUR matriky vo
výške 1 169,82 EUR, pracovníkov MŠ vo výške 24 611,17 EUR, pracovníkov ZŠ vo výške
49 132,63 EUR, pracovníkov ŠJ vo výške 17 004,10 EUR a pracovníkov ŠKD vo výške
6 915,31 EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 42 542,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
42 163,28 EUR, čo je 99,10 % čerpanie.
Patria sem odvody za pracovníkov OcÚ vo výške 7 942,07 EUR ( starosta, pracovníci, UoZ,
hlavný kontrolór obce, matrika, správca miestneho cintorína, knihovníčka, ZPOZ, voľby)
a odvody za pracovníkov školstva vo výške 34 221,21 EUR ( Materská škola, Základná škola,
Školská jedáleň a Školská družina)
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 71 987,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
62 420,70 EUR, čo je 86,71 % 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 výdavkov 4 494,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
3 399,04 EUR, čo predstavuje 75,63 % čerpanie. Jedná sa hlavne o výdavky poplatkov za
členské v Združení miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Turca, Združenie človek
človeku, Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Združenie hlavných kontrolórov Žilina,
členské v združení decentralizácie obci a miest , združenie skládky Horného Turca, pomoci TJ
Malý Čepčín, Spoločná obecná úradovňa Turčianske Teplice, Centra voľného času a náhrady
mzdy (PN) pracovníkov obce.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
2018 po poslednej zmene
32 600,00
32 132,27
98,56
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 32 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 32 132,27 EUR, čo predstavuje 98,56 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba a oprava dolného mosta v obci:
Z rozpočtovaných 29 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 28 361,52
EUR, čo predstavuje 95,81 % čerpanie.
b) Vybudovanie nového miestneho rozhlasu v obci
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 935,51 EUR,
čo predstavuje 97,85 % čerpanie.
Zostatok kapitálových výdavkov vo výške 835,24 EUR bol použitý na dobudovanie chodníka
v obci pred rod. domom č.58 a 59.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania
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5 070,00

5 070,00

100,00

Výdavkové finančné operácie v roku 2018 boli rozpočtované vo výške 5 070,00 EUR a boli
použité na vklad do majetku neziskovej spoločnosti VEPOS Turčianske Teplice, ktorá nám
zabezpečuje odvoz a likvidáciu KO.
Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu na rok 2018 je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet- schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok 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

262 535,46
228 869,35
33 666,11
0,00
32 132,27
-32 132,27
1 533,84
328,68
1 205,16
33 245,47
5 070,00
28 175,47
295 780,93
266 071,62
29 709,31
328,68
29 380,63

Prebytok rozpočtu v sume 1 533,84 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 1 533,84 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 28 175,47 EUR 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 , navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 28 175,47 EUR
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 školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 328,68 EUR.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
29 380,63 EUR.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
- na obstaranie dlhodobého majetku obce (kapitálové výdavky)
- na bežné výdavky v zmysle § 10 ods.8 ( odstránenie havarijného stavu majetku obce
alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na výdavky na
mimoriadnu okolnosť) podľa zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách v z n.z.
- na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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 1.1.2018
Prírastky
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
-zostatok finančných operácií
Uznesenie č.198 bod A 24.05.2018
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Uznesenie č.180 bod A zo dňa 18.01.2018
- výstavba nového miestneho rozhlasu
Uznesenie č.185 bod A zo dňa 01.03.2018
-montážne práce na miestnom rozhlase
Uznesenie č. 206 bod A zo dňa 23.08.2018
-výstavba a oprava mosta
Uznesenie č.5 bod A zo dňa 31.01.2019
-oprava chodníka

Suma v EUR
10 541,07
22 064,12

2 173,51
762,00
28 361,52
835,24

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

472,92

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorení a čerpaní sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- kultúra
- jubilea

Suma v EUR
1 714,43
1 246,14
411,36
506,00
0,00
0,00
2 043,21
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017
385 217,84
335 502,20

k 31.12.2018
430 721,49
382 550,67

0
289 784,01
45 718,19
49 042,87

0
331 762,48
50 788,19
47 295,34

413,58
0
1 067,86
47 561,43
672,77

420,51
0
878,38
45 996,45
875,48

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017
385 217,84
290 562,41

k 31.12.2018
430 721,49
347 798,42

290 562,41
16 499,82

347 798,42
18 028,44

300,00
1 100,00
1 714,43
13 385,39
0
78 155,61

720,00
0
2 043,21
15 265,23
0
64 894,63

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
prijaté preddavky
sociálny fond

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v
EUR
839,45
7 895,90
4 861,59
996,92
671,37
2 043,21

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

839,45
7 895,90
4 861,59
996,92
671,37
2 043,21
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krátkodobé rezervy
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

720,00
0
18 028,44

720,00
0
18 028,44

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obec v roku 2018 neeviduje žiadne dlhy ani splátky návratných zdrojov financovania..

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách a príspevkov 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 č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel týmto organizáciám:
Prijímateľ dotácie

Spoločná obecná úradovňa
Turč.Teplice
TJ Družba Malý Čepčín

Účelové určenie dotácie

Účtovníctvo
školstva,
mzdové účtovníctvo obce,
soc. vecí a stavebníctvo.
Pomoc na tréning futbalu pre
deti Jazernice

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1 105,00
50,00

Občianske združenie Jazernica
Na činnosť
Dobrovoľný
hasičský
zbor Na činnosť DHZ
Jazernica
Jednota COOP Jazernica
Na činnosť COOP

100,00
150,00

Združenie
technických
a športových činnosti Jazernica
Rímskokatolícka cirkev Jazernica
Evanjelická cirkev Ivančiná
Jednota dôchodcov Jazernica
Slovenský červený kríž Jazernica
RVC, ZMOS,ZMOT,ZPOZ

Na činnosť

100,00

Na elektriku
Na elektriku
Na činnosť
Na činnosť
Členské príspevky

50,00
50,00
100,00
100,00
554,51

100,00

K 31.12.2018 boli dotácie vyúčtované v súlade so VZN o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2017 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

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

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 v roku 2018 nemala zriadene alebo založené žiadne právnické osoby.
b)
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Bežné výdavky:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

KŠÚ Žilina

Predškoláci MŠ

936,00

936,00

KŚÚ Žilina

Vzdelávacie poukazy

666,00

666,00

0

KŚÚ Žilina

Prenesené kompetencie ZŠ

64 344,00

64 344,00

0

KŠÚ Žilina

Asistent učiteľa

10 080,00

10 080,00

0

ÚPSVaR
Martin
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR

Učebnice

19,90

19,90

0

Voľby do samosprávnych
krajov
Register adries

426,09

426,09

0

30,80

30,80

0

Register obyvateľov

106,59

106,59

0

2 019,92

2 019,92

0

Matrika

0

c)
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 nedostala žiadnu dotáciu z rozpočtu iných obcí
e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 nedostala žiadnu dotáciu z VÚC
f)
Finančné usporiadanie voči iným subjektom
Organizácia

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

DPO SR Bratislava
FO na opravu MK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 400,00
2 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 400,00
2 000,00

0
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec na základe § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutia Obecného
zastupiteľstva č. uznesenia 55/2013 bod A o dňa 12. 12.2013 schvaľuje zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce Jazernica bez programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 29 380,63 EUR.
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