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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 prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.02.2018 uznesením číslo 651/2018  

zo  41. zasadnutia OZ. 
 

Zmeny rozpočtu:  
- 1. zmena  schválená dňa 09.02.2018 starostom obce v zmysle „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Kysucký Lieskovec“ schválených uznesením č. 540/2017 dňa 27.2.2017 (ďalej len - v zmysle „Zásad“) 
- 2. zmena zo dňa 07.03.2018 bola schválená OZ dňa 08.03.2018 uznesením č. 671/2018 
- 3. zmena schválená dňa 26.03.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“ 
- 4. zmena zo dňa 03.04.2018 bola schválená OZ dňa 11.05.2018 uznesením č. 684/2018 
- 5. zmena schválená dňa 30.04.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 6. zmena schválená dňa 30.05.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“ 
- 7. zmena schválená dňa 29.06.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 8. zmena schválená dňa 16.07.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 9. zmena zo dňa 15.08.2018 bola schválená OZ dňa 27.08.2018 uznesením č. 732,4,5,6,7/2018 
- 10. zmena schválená dňa 16.08.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“ 
- 11. zmena schválená dňa 11.09.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 12. zmena zo dňa 12.10.2018 bola schválená OZ dňa 31.10.2018 uznesením č. 750,754/2018 
- 13. zmena schválená dňa 12.10.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 14. zmena  schválená dňa 22.10.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“ 
- 15. zmena schválená dňa 05.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 16. zmena schválená dňa 13.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 17. zmena schválená dňa 20.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 18. zmena schválená dňa 22.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 19. zmena schválená dňa 30.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  
- 20. zmena zo dňa 11.12.2018 bola schválená OZ dňa 21.12.2018 uznesením č. 9/2018 
- 21. zmena schválená dňa 28.12.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“  

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  
 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 2 101 008 2 232 738 

z toho :   

Bežné príjmy 1 674 508 1 761 157 

Kapitálové príjmy 290 000 321 025 

Finančné príjmy 5 000 50 043 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 131 500 100 513 

Výdavky celkom 2 101 008 2 232 738 

z toho :   

Bežné výdavky 609 924 642 298 

Kapitálové výdavky 339 456 420 464 

Finančné výdavky 33 800 33 860 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 117 828 1 136 116 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 232 738,00 1 962 486,06 87,90 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 232 738,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018  

v sume 1 962 486,06  EUR, čo predstavuje  87,90 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 761 157,00 1 792 091,08 101,76 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 761 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018  

v sume 1 792 091,08 EUR, čo predstavuje  101,76 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 078 660,00 1 109 916,18 102,90 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 004 161,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 035 437,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,11 %.  
 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 33 166,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 33 357,96  EUR, čo je 100,58% 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 599,62 EUR, dane zo stavieb boli v sume 24 346,84 EUR a dane 

z bytov boli v sume 411,50 EUR.  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  29 098,21 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 259,75 EUR.  

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13 072,01 EUR. 
 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 1 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 249,90 EUR,  

čo je 99,99 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 918,89 EUR. 
  
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 1 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 674,00 EUR, čo je 98,47 % plnenie. 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných  600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie. 
 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 37 783,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 38 196,62 EUR, čo je 101,09 % 

plnenie. 

 Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  34 244,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov  3 952,27 EUR. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komun.odpad a drobný staveb.odpad v sume 13 648,31 EUR.  
 

b) nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

34 476,00 34 603,43 100,37 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 16 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 893,43 EUR, čo je 100,56% 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 056,92 EUR,  

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 746,51 EUR a príjem z prenajatých strojov, 

prístrojov a zariadenia v sume 90,00 EUR. 
 

Administratívne poplatky  
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5 711,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  5 763,50 EUR, čo je 100,92% plnenie. 

V tom: príjem za vodovodnú prípojku bol v sume 133,00 EUR, príjem za vydané stavebné a kolaudačné povolenia 

bol v sume  2 005,00 EUR, príjem za overovanie podpisov, listín bol v sume 3 105,00 EUR, príjem za ostatné 

správne poplatky bol v sume 303,00 EUR, príjem za vydané rybárske lístky bol v sume 207,50 EUR, príjem za 

vydané povolenie na výrub drevín bol v sume 10,00 EUR.  
 

Iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 11 965,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 946,50 EUR, čo je 99,85% 

plnenie. Ide o príjmy za poskytovanú opatrovateľskú službu v sume 1 783,65 EUR, príjmy za relácie v  MR 

1 556,00 EUR, za služby Domu smútku v sume 738,84 EUR, cintorínske poplatky v sume 1 353,00 EUR, 

kopírovanie v sume  67,40 EUR, zápisné do knižnice v sume 0,00 EUR, príjem za refundáciu elektrickej energie, 

plynu a iné v sume 2 699,04 EUR, príjem za vývoz elektroodpadu v sume 179,60 EUR, poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia v sume  52,50 EUR,  úroky z vkladov v sume 158,00 EUR, za vstupné na kultúrnu akciu (Fašiangový 

ples) v sume 2 275,00 EUR a ostatné poplatky v zmysle VZN v sume 1 083,47 EUR.   
 

c)  iné nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

2 823,00 2 755,69 97,62 
 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 823,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške  

2 755,69 EUR, čo predstavuje 97,62 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií v sume 344,89 EUR,  

preplatok RZ VŠZP v sume 2 375,97 EUR a  vratka soc.poist. v sume 34,83 EUR.  
 

d) prijaté granty a transfery 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

645 198,00 644 815,78 99,94 
 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 645 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018   

vo výške 644 815,78 EUR,  čo predstavuje 99,94 % plnenie. 

Poskytovateľ   Suma v € Účel 
Okresný úrad Žilina 2052,63 Voľby  samospráva 

Sponzorské PO, FO 1 520,00 Podpora a rozvoj kultúry v  obci /darovacie zmluvy sú zverejnené 
na webovej stránke obce www.kysuckylieskovec.sk/ 

DPO SR 3 000,00 Dotácia DHZ 

MDVaRR SR Bratislava 2 622,93 Prenesený výkon š.s. na úseku stavebného poriadku 

Okresný úrad Žilina 609 150,00 Normatívne a nenormat.fin.prostr.na školstvo 

MV SR Bratislava 4 466,45 Prenesený výkon š.s. na úseku Matrík 

ÚPSVaR Žilina 1 180,60 Školské potreby, stravné deti zo SZP 

MV SR Bratislava 810,59 Prenesený výkon š.s. na úseku Regob a register adries 

MDVaRR SR Bratislava  102,08 Prenesený výkon š.s. na úseku  dopravy 

Okresný úrad život.prostr.ZA 221,83 Prenesený výkon š.s.  životné prostredie 

ÚPSVaR Žilina 18 441,31 Podpora zamestnanosti 

ÚPSVaR Žilina 47,36 PND - Rozhodnutie 

Žilinský samosprávny kraj 1 200,00 Propagácia obce – 580-výr.prvej písomnej zmienky 

Spolu: 644 815,78  

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

321 025,00 31 375,02 9,77 
 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 321 025,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

31 375,02 EUR, čo predstavuje 9,77 % plnenie.  
 

Príjem z predaja majetku 
Z rozpočtovaných 290 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 350,00 EUR, čo je  

0,12% plnenie. Ide o príjem z predaja pozemku KN-C3007/1 - Uznesenie OZ č. 608/2017  
 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných  31 025,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31 025,02 EUR,  

čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Sponzorské PO, FO 1 100,00 darov.zmluvy sú zverejnené na stránke www.kysuckylieskovec.sk/ 

MV SR 29 925,02 Rekonštrukcia a moder.budovy hasičskej zbrojnice DHZ v Kys.Lieskovci 

Spolu: 31 025,02  

Dotácia MV SR  (Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002539) bola prijatá na účet obce číslo 2608522658/0200 dňa  

23.11.2018 a čerpaná bude v roku 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

50 043,00 40 401,71 80,73 
 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 50 043,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

40 401,71EUR, čo predstavuje  80,73 % plnenie.  
 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.737/2018 zo dňa 27.8.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu  

Na zateplenie fasády Kultúrneho domu v sume 45 000,00 EUR.  

V skutočnosti bolo plnenie v sume 35 358,55 EUR.  
 

V roku 2018 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 000,00 EUR /kamerový systém Kysucký Lieskovec II.etapa/ 

- finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume  43,16 EUR /Zmluva o nájme Slovenská 

pošta a.s., -hlavná  činnosť- vo výške uhradeného nájomného bola uhradená záloha na vodné, 

stočné/, ktoré boli v rozpočtovom roku  uhradené na účet hlavnej činnosti. 
 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 

Bežné príjmy RO 
Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

93 201,00 87 484,20 93,87 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 93 201,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

87 484,20  EUR, čo predstavuje  93,87 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
 

Základná škola                                      51 701,28 EUR 

Základná umelecká škola                   16 243,68 EUR 

Centrum voľného času                             0,00 EUR 
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Materská škola 19 539,24 EUR 

Vo výkaze FIN 1-12 /bežné príjmy/ vykazuje MŠ sumu príjmov 19 539,24 EUR,  pričom skutočné príjmy 

prevedené z účtov MŠ na účet obce a z obce preposlané na účet MŠ boli vo výške 23 360,94 EUR. 

Rozdiel 3 821,70 vznikol nezaúčtovaním rozpočtovej klasifikácie v účtovníctve MŠ a neodsúhlasením 

vzájomných účtovných súvzťažnosti. Finančné výkazy boli zriaďovateľovi doručené 28.2.2019, podľa 

písomného pokynu zriaďovateľa mali byť odsúhlasené a odovzdané dňa 28.1.2019.  

Vzniknutý rozdiel má vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia. 

 

Kapitálové príjmy RO 
Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00                   0,00                0,00 

 

Finančné operácie RO 
Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

7 312,00 7 312,35                100,00 

 
V roku 2018 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky /preplatok energií ZŠ/ zo ŠR v sume  4 709,03 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠ v sume    127,18 EUR  

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ v sume  2 476,14 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 778 414,00  1 710 485,59 96,18 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 778 414,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018  

v sume 1 710 485,59 EUR, čo predstavuje 96,18 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

642 298,00         585 579,71                          91,17 
 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 642 298,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018  

v sume 585 579,71 EUR, čo predstavuje 91,17 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu  

(Príloha č.1).  
 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 168 156,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 166 107,41 EUR, čo je  98,78 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce (starosta obce, kontrolór obce, zamestnanci OcÚ, 

stavebný úrad, matrika, regob, životné prostredie, opatrovateľskej služby, skladník CO, odmeny zamestnancov 

v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2018).                           
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 64 803,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 61 984,93 EUR, čo je 

95,65 % čerpanie.  
 

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 390 971,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume  

342 055,27EUR, čo je 87,49% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, reprezentačné, dopravné, rutinná a štandardná údržba, kultúrne akcie obce, nájomné, 

odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 12 458,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 372,25 EUR,  

čo predstavuje 91,28  % čerpanie. Ide o členské príspevky RVC, ZMOS, nemocenské dávky a sociálne výpomoci 

občanom v hmotnej núdzi a odstupné pri skončení mandátu starostu. 
 

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

výpomocami 
Z rozpočtovaných 5 910,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 059,85 EUR,  

čo predstavuje 68,69 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

420 464,00                   77 884,79 18,52 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 420 464,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018  

v sume 77 884,79 EUR, čo predstavuje  18,52 % čerpanie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu  

(Príloha č.2). 
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej zbrojnice: z rozpočtovaných 31 425,00 EUR bolo skutočne 

vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  

b) Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO: Z rozpočtovaných  30 000,00 EUR bolo skutočne   

    vyčerpané k 31.12.2018 v sume 14 978,76 EUR, čo predstavuje 49,93 % čerpanie.  

c) Mulčovač: Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018  

  v sume 2 976,00 EUR, čo predstavuje 99,20 % čerpanie.  

d) Rekonštrukcia MK: z rozpočtovaných 81 400,00 EUR bolo skutočne   

    vyčerpané k 31.12.2018 v sume  9 426,68 EUR,  čo predstavuje 11,58 % čerpanie.  

e) Rozšírenie VO: z rozpočtovaných 13 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  

    k 31.12.2018 v sume  1 359,80 EUR,  čo predstavuje 10,15 % čerpanie.  

f) Kolumbárium: z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 

v sume 0,00 EUR,  čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  

g) Modernizácia a zateplenie fasády KD: Z rozpočtovaných 117 049,00 EUR bolo  skutočne vyčerpané 

     k 31.12.2018 v sume 41 607,55 EUR, čo predstavuje 35,55 % čerpanie.   

h) Rekonštrukcia telocvične ZŠ a miniihriska: Z rozpočtovaných 61 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  

     k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 

i) Prevencia kriminality: Z rozpočtovaných 8 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  

     k 31.12.2018 v sume 7 536,00 EUR, čo predstavuje 91,35 % čerpanie.    

j) Rekonštrukcia tribúny: Z rozpočtovaných 9 506,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  

     k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.     

k) Rekonštrukcia vodovodu: Z rozpočtovaných 4 434,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  

     k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.   .    

l) Prístrešok Rovne, Cyklotrasy, Toalety v centre,Cladiace zariadenie DS, Projekty: Z rozpočtovaných  

    41 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané  k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.    
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

33 860,00 33 778,96 99,76 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 33 860,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 33 778,96 EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu 

(Príloha č.3).  
         

Typ finančného výdavku číslo rozpočet skutočnosť % plnenia 

Tuzemský bankový úver /investícia ZŠ/ 021911 15 480,00 15 480,00 100,00 

Tuzem.bankový úver /inv.ZUŠ,MŠ,TKO/ 022403 12 120,00 12 120,00 100,00 

Úver ŠFRB /bytový dom 22 b.j./ 5044792011 6 260,00 6 178,96 98,71 

Spolu  33 860,00 33 778,96 99,76 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 136 116,00           1 124 480,55                        98,98 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 136 116,00EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018  

v sume 1 124 480,55 EUR, čo predstavuje  98,98 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

 
Základná škola                         762 671,66 EUR  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu ZŠ je prílohou Záverečného účtu (Príloha č.4).  
 

 

Základná umelecká škola        195 454,72 EUR 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu ZUŠ  je prílohou Záverečného účtu (Príloha č.5).  
 
 

Centrum voľného času                    306,28 EUR 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu CVČ  je prílohou Záverečného účtu (Príloha č.6).  
 

 

Materská škola                         166 047,89 EUR   

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu MŠ je prílohou Záverečného účtu (Príloha č.7).  

Finančné výkazy boli zriaďovateľovi doručené dňa 28.2.2019, podľa písomného pokynu zriaďovateľa zo 

dňa 02.01.2019 mali byť odovzdané 28.1.2019! 

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k odsúhlaseniu vzájomných účtovných súvzťažnosti medzi RO* 

a zriaďovateľom pri zostavení Záverečného účtu boli zistené tieto nezrovnalosti: 

1. Obec poukázala na výdavkové účty RO* a Školskej jedálne finančné prostriedky v celkovej výške  

    166 592,66 eur-   zostatky na bankových účtoch 119,44 eur t.j. 166 473,22 eur. Vzniknutý rozdiel   

    425,33 eur    nezaúčtovala RO* na rozpočtovej klasifikácii bežných výdavkov.  

   Vzniknutý rozdiel má vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia. 

2. RO* nerozpočtovala výdaje školskej jedálne – potraviny. 

3. V RO* neboli vykonané zmeny rozpočtu na položkách:621, 625007, 633001, 637016,637017,642026. 

____________________________________________________________________________________ 
*  RO – Rozpočtová organizácia 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

Údaje podľa FIN 1-12  

Bežné  príjmy spolu 1 879 575,28 

z toho : bežné príjmy obce  1 792 091,08 

             bežné príjmy RO 87 484,20 

Bežné výdavky spolu 1 710 060,26 

z toho : bežné výdavky  obce  585 579,71 

             bežné výdavky  RO 1 124 480,55 

Bežný rozpočet 169 515,02 

Kapitálové  príjmy spolu 31 375,02 

z toho : kapitálové  príjmy obce  31 375,02 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 77 884,79 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  77 884,79 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 46 509,77 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 123 005,25 

Vylúčenie z prebytku  38 275,51 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 84 729,74 

Príjmové finančné operácie (RF:35 358,55€, OU:5 043,16€, RO: 7 312,35€) 47 714,06 

Výdavkové finančné operácie 33 778,96 

Rozdiel finančných operácií 13 935,10 
PRÍJMY SPOLU   1 958 664,36 

VÝDAVKY SPOLU 1 821 724,01 

Hospodárenie obce  136 940,35 
Vylúčenie z prebytku  (OU:  38 275,51 

Upravené hospodárenie obce 98 664,84 

 

 

Nezrovnalosti zistené pri zostavovaní „Záverečného účtu Obce Kysucký Lieskovec za rok 2018“,  

ktoré majú vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia obce: 

 

Príjmová časť 

RO* Popis Rozdiel v príjmovej  
časti -  oprava 

MŠ Prímy kde nebola zaúčtovaná RK** + 3 821,70 

SPOLU 3 821,70 

 
 

Výdavková časť  

RO* Popis Rozdiel vo výdavkovej  
časti -  oprava 

MŠ Chybne zaúčtovaná RK** +     425,33 

SPOLU                        425,33 

*  RO – Rozpočtová organizácia 
** RK – Rozpočtová klasifikácia 
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Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2018 - SKUTOČNOSŤ 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 883 396,98 

z toho : bežné príjmy obce  1 792 091,08 

             bežné príjmy RO /19 539,24 € + 3821,70 €/ 91 305,90 

Bežné výdavky spolu 1 710 485,59 

z toho : bežné výdavky  obce  585 579,71 

             bežné výdavky  RO /1 124 480,55 € +  425,33 €/ 1 124 905,88 

Bežný rozpočet 172 911,39 

Kapitálové  príjmy spolu 31 375,02 

z toho : kapitálové  príjmy obce  31 375,02 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 77 884,79 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  77 884,79 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 46 509,77 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 126 401,62 

Vylúčenie z prebytku  38 275,51 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 88 126,11 

Príjmové finančné operácie (RF:35 358,55€, OU:5 043,16€, RO: 7 312,35€) 47 714,06 

Výdavkové finančné operácie 33 778,96 

Rozdiel finančných operácií 13 935,10 
PRÍJMY SPOLU   1 962 486,06 

VÝDAVKY SPOLU 1 822 149,34 

Hospodárenie obce  140 336,72 
Vylúčenie z prebytku  (OÚ: 38 275,51 

Upravené hospodárenie obce 102 061,21 

 

 

Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2018 

Názov Suma v  € 

Bežný účet VUB a.s. číslo 12920322/0200 706,80 

Bežný účet Prima banka Slov. číslo 5622726001/5600 98 674,24 

Účet VUB a.s. číslo 1594801757/0200 6 781,84 

Účet  VUB a.s. číslo 2684368955/0200 16,00 

Účet VUB a.s. číslo 2608522658/0200 29 929,12 

Pokladnica OcÚ  1 123,59 

Zostatky na účtoch RO – Základná škola Kys.Lieskovec 1 997,05 

Zostatky na účtoch RO – Materská škola Kys.Lieskovec 149,50 

Zostatky na účtoch RO – CVČ Kysucký Lieskovec 193,72 

Zostatky na účtoch RO – ZUŠ Kysucký Lieskovec 788,96 

Účet 261 – peniaze na ceste - 24,10    

SPOLU: 140 336,72 
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Prebytok rozpočtu v sume 126 401,62 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných 

predpisov v sume 38 275,51 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 88 126,11 EUR  
 

Zostatok finančných operácií v sume 13 935,10 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 13 935,10 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  

rozpočtovom roku  v sume  2 917,34 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 917,34 EUR 
 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 29 925,02 EUR, a to na : 

- rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v sume 29 925,02 EUR 
 

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od podnikateľov podľa ustanovenia  § 5 ods. 

3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 100,00 EUR,  
 

d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

707,00 EUR,  
 

e) 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 3 626,15 EUR. 
 

           Celkom finančné prostriedky, ktoré sa z prebytku hospodárenia vylučujú predstavujú sumu 38 275,51 EUR. 

 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018  

vo výške 102 061,21 EUR.  

 
 

5. 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..  

Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte číslo 1230012920322/0200. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.          

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  21 009,89    
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý - rozpočtový rok 2017 29 787,49      
Úbytky   - použitie rezervného fondu :  

Uznesenie OZ 737/2018 zo dňa 27.8.2018 
 

 
35 358,55 

 

KZ k 31.12.2018 15 438,83    
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorný predpis o tvorbe a použití sociálneho fondu  

Obce Kysucký Lieskovec a Vyššou kolektívnou zmluvou.  

Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte číslo 11690012920322/0200. 
Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 339,99 

Prírastky - povinný prídel -    1,25 %                    1 847,69 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 764,32 

               - ochranné nápoje                           0,00 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2018 423,36 
 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
 

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 5 463 443,73 5 399 605,50 

Neobežný majetok spolu 5 228 278,42 5 068 057,81 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 14 737,80 7 934,80 

Dlhodobý hmotný majetok 4 817 517,54 4 664 099,93 

Dlhodobý finančný majetok 396 023,08 396 023,08 

Obežný majetok spolu 230 113,35 329 140,80 

z toho :   

Zásoby 515,31 1 426,85  

Zúčtovanie medzi subjektami VS 47 572,02 40 971,24 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  105 822,73 105 822,73 

Finančné účty  76 203,29 187 209,14 

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

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

Časové rozlíšenie  5 051,96 2 406,89 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 463 443,73 5 399 605,50 

Vlastné imanie  2 443 775,77 2 542 217,39 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00  

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 443 775,77 2 542 217,39 

Záväzky 417 978,01 406 329,92 

z toho :   
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Rezervy  92 967,80 180 241,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 32 842,36 

Dlhodobé záväzky 339,99 423,36 

Krátkodobé záväzky 156 302,31 55 420,02 

Bankové úvery a výpomoci 168 367,91 137 403,18 

Časové rozlíšenie 2 601 689,95 2 451 058,19 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018     

Druh záväzku voči: Záväzky celkom 

k 01.01.2018 v EUR 

Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

Popis významných položiek 

záväzkov 

- dodávateľom 89 463,76 12 716,50 12 716,50  

- zamestnancom  6 991,23 13 923,05 13 923,05 koniec mandátu starostu 

- poisťovniam   7 101,05 7 948,85 7 948,85  

- daňovému úradu 13 227,68 19 631,62 19 631,62 DPH podnikateľská činnosť 

- štátnym fondom  6 178,96 0,00 0,00  

- ostatné záväzky 33 339,63 1 200,00 1 200,00  

- záväzky zo soc.fondu 339,99 423,36 423,36  

Záväzky spolu k 31.12.2018 156 642,30 55 843,38 55 843,38 0,00 

Obec neeviduje k 31.12.2018 žiadne záväzky po lehote splatnosti 
 

Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  

 

Úver 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka Slovensko a.s. 022403 121 252,24 12 120,00 2 065,06 69 742,24 r. 2024 

Prima banka Slovensko a.s. 029119 154 380,45 15 480,00 1 812,98 60 913,39 r.2022 

UniCredit Leasing Slovakia a.s. 4145800574 10 388,00 3 364,73 265,87 6 747,55 r.2020 
 

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.  
 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 686 862,99 

- skutočné bežné príjmy RO  28 085,33 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 1 714 948,32 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankového úveru č. 029119 60 913,39 

- zostatok istiny z bankového úveru č. 022403 69 742,24 

- zostatok istiny z  úveru CarCredit 4145800574 6 747,55 

-   

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 137 403,18 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

-   

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 137 403,18 
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Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

137 403,18 1 714 948,32  8,01% 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  1 686 862,99 

- skutočné bežné príjmy RO  28 085,33 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 1 714 948,32 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie z MF SR 671 799,82 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 671 799,82 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 1 043 148,50 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 30 964,73 

- 821007 6 178,96 

- 651002 4 143,91 

- 651003 23,56 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 41 311,16 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

41 311,16 1 043 148,50 3,96% 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

 
 

8. Údaje o hospodárení 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 Kysucký Lieskovec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.40/2012 o dotáciách, právnickým 

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

alebo verejnoprospešný účel.  
Žiadateľ dotácie 
a) účelové určenie dotácie  
b) bežné výdavky  

 
- 1 - 

IČO 
 
 
 

- 2 - 

Číslo  
Zmluvy 

 
 

- 3 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 4 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 5 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 6 - 

a) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR 126648550805 1/2018 200,00 EUR 200,00 EUR 0,00 

      

K 31.12.2018 nebola obci zúčtovaná dotácia poskytnutá FK REaMOS v rozpočtovom roku 2014 vo výške 6 232,67 

eur. Po výzvach obce  o vrátenie finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 

01/2014,čl.III,  a výzvach právneho zástupcu obce je možné túto pohľadávku po rozhodnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci a zaplatení súdneho poplatku vymáhať v súdnom konaní. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č.OU-ZA-OZP1-2013/07552-2 č. živnostenského registra 

504-8684. Predmetom podnikania je:   1. Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III. 

               2. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-III. 
 

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:   Celkové náklady                     103 027,54 EUR 

                Celkové výnosy                         60 011,61 EUR 

                Hospodársky výsledok     - 43 015,93 EUR 
 

Číslo účtu Náklady Suma v € 
501 Spotreba materiálu 3 649,79 

502 Spotreba energie 45 233,01 

511 Opravy a udržiavanie 3 482,03 

518 Ostatné služby 8 158,65 

521 Mzdové náklady 26 931,46 

524 Zákonné sociálne poistenie 9 364,40 

527 Zákonné sociálne náklady 278,40 

531 Daň z motorových vozidiel 129,50 

538 Ostatné dane a poplatky 3286,86 

546 Odpis pohľadávok do r.2008  1 489,64 

562 Úroky z úveru 265,87 

568 Ostatné finančné náklady 757,93 

Spolu 103 027,54 
 

Číslo účtu Výnosy Suma v € 

602 Tržby z predaja služieb 12 243,98 

604 Tržby za tovar 46 887,83 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 879,80 

Spolu 60 011,61 

Keďže nebolo zabezpečené vyrovnanie straty z podnikateľskej činnosti do konca rozpočtového roka, a nevykonali 

sa opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, tak aby sa už v ďalšom rozpočtovom roku nevykonávala, bol 

porušený § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
Celkové náklady 69 191,71 78 750,91 103 027,54 

Celkové výnosy 61 714,87 62 718,66 60 011,61 

Výsledok hospodárenia - 7 476,84 - 16 032,25 - 43 015,93 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. 
 

Prehľad o stave bankových účtov, pokladne a cenín k 31.12.2018 
Názov účtu Banka Číslo účtu Suma v EUR k 1.1.2018 Suma v EUR k 31.12.2018 

Podnikateľský účet VUB a.s.  1870716859/0200 4 019,72 562,52 

Pokladňa č. 2   129,65 232,50 

Peniaze na ceste Prevod  hotovosti   800,00 0,00 

Spolu   4 949,37 795,02 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018     
Druh záväzku voči: Záväzky celkom 

k 01.01.2018 v EUR 

Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  
Po lehote splatnosti 

- dodávateľom 3 690,67 6 273,18 6 273,18  

- daňovému úradu 11 680,64 8 556,03 8 556,03  

- ostatné záväzky 0,00 0,00 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.2018 15 371,31 14 829,21 14 829,21 0,00 
 

Stav pohľadávok  k 31.12.2018     

Druh pohľadávky pohľadávky celkom 

k 01.01.2018 v EUR 

pohľadávky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

Po lehote splatnosti 

- vodné stočné - nedoplatky 24 038,06 19 865,27 0,00 19 865,27 

- faktúry vodné stočné za r.2016 4 203,54 1 912,78 0,00 1 912,78 

- faktúry vodné stočné za r.2017 75 130,20 4 876,35 0,00 4 876,35 

- faktúry vodné stočné za r.2018 0,00 71 376,63 71 376,63 0,00 

Pohľadávky  spolu k 31.12.2018 103 371,80 98 031,03 71 376,63 26 654,40 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a)   zriadeným a založeným právnickým osobám 

b)   štátnemu rozpočtu 

c)   štátnym fondom 

d)   rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC  

f) ostatným právnickým a fyzickým osobám 

 

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 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

Rozdiel  

Základná škola 160 315,42 154 683,97 5 631,45 
Materská škola /skutočnosť po úprave/  162 488,12 162 338,62 149,50 

Základná umelecká škola 196 243,68 195 454,72 788,96 

Centrum voľného času 500,00 306,28 193,72 

Spolu 519 547,22 512 783,59 6 763,63 
 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

Rozdiel  

Základná škola 610 905,03 607 987,69 2 917,34 

Materská škola 4 134,60 4 134,60 0,00 

Základná umelecká škola 0,00 0,00 0,00 

Centrum voľného času 0,00 0,00 0,00 

Spolu 615 039,63 512 122,29  2 917,34 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
 
         - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   
- bežné výdavky /BV/ 
- kapitálové výdavky /KV/ 

 
- 2 - 

Suma  prijatých 
prostriedkov 
v roku 2018 

 
- 3 - 

Suma  
použitých 

prostriedkov 
v roku 2018 

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 
 

- 5 - 

Okresný úrad ZA BV – Základná škola – normatívne financ.prostredky 550 750,00 548 199,58 2 550,42 

Okresný úrad ZA BV – Základná škola – nenormatívne finan.prostr. 54 383,00 54 016,08 366,92 

Okresný úrad ZA BV – Materská škola –prísp.pre 5-ročné deti 4 017,00 4 017,00 0,00 

UPSVR ZA BV- Deti HN- MŠ,ZŠ –stravné a škol. potreby 1 246,60 1 180,60 66,00 

OU Žilina BV – Voľby  2 052,63 2 052,63 0,00 

MV SR Bratislava BV- matričná činnosť 4 466,45 4 466,45 0,00 

MV SR Bratislava BV – REGOB, register adries 810,59 810,59 0,00 

MDVaRR SR Bratislava BV–cestná,doprava a pozemné komunikácie 102,08 102,08 0,00 

MDVaRR SR Bratislava BV–stavebný úrad 2 622,93 2 622,93 0,00 

Okresný úrad ZA BV-  životné prostredie 221,83 221,83 0,00 
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UPSVR ZA BV – projekt na podporu zamestnanosti 18 441,31 18 441,31 0,00 

UPSVR ZA BV – PND 47,36 47,36 0,00 

MV SR Žilina KV -Rekonštr.a modernizácia hasičskej zbrojnice 29 925,02 0,00 29 925,02 

Spolu  669 086,80 636 178,44 32 908,36 

 

-Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravnom žiakov vo výške 366,92 € zostali k 31.12.2018 na účte obce, 

 číslo účtu 1594801757/0200 a dňa 01.4.2019 boli vrátené na depozitný účet MV SR číslo: SK56 8180 0000 0070 0018 0031. 

-Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného 

 sociálnym vylúčením za mesiac 11/2018 vo výške 21,00 €  a za mesiac  12/2018 vo výške 45,00 €  boli vrátené   

 ÚPSVaR v Žiline  na účet číslo 7000532228/8180 dňa 21.12.2018.  

-Finančné prostriedky na KV „Rekonštr.a modernizácia hasičskej zbrojnice“ vo výške 29 925,02 € zostali na účte  

 obce č. 2608522658/0200 a môžu sa v súlade so zmluvou   PHZ-OPK1-2018-002539  použiť do 31.12.2022. 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
Obec  Suma poskytnutých, prijatých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

Rozdiel  

- 0,00 0,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  
Suma prijatých finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Zmluva č.51/K/OK-2018   1 200,00 1 200,00 0,00 
 
 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 
 

Obec v roku 2018 prijala  finančné prostriedky v zmysle uzatvorených zmlúv. 
 
Účelové určenie dotácie :  - bežné výdavky /BV/ 

                                                  - kapitálové výdavky /KV/ 

 
 
- 1 - 

Suma  
prijatých 

prostriedkov 
v € 

v roku 2018 

- 2 - 

Suma  použitých 
prostriedkov v € 

v roku 2018 
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

DPO SR Bratislava –Dotácia na zabezpečenie potrieb DHZ Kys.Lieskovec 

          /zmluva č.37198/                                                                          BV 

3 000,00 3 000,00 0,00 

Sponzorský dar od PO a FO 

         / Hody v obci, rozvoj kultúry, kultúrnych podujatí v obci/              BV 

1 520,00 1 520,00 0,00 

Sponzorský dar od PO a FO 

         /terasa pri Kultúrnom dome /                                                       KV 

1 100,00 0,00 1 100,00 

Spolu 5 620,00 4 520,00 1 100,00 

Nevyčerpané finančné prostriedky na účelovo určené kapitálové výdavky budú čerpané v následujúcom 

rozpočtovom roku.  
 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  
 

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu  -  Príloha č.8  Záverečného účtu. 
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za 

rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 102 061,21 EUR.  

 

 

 

 
V Kysuckom Lieskovci, dňa 02.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Milan Králik 

                     starosta obce 

 

 


