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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2018 uznesením č.35/2018/07.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.04.2019 uznesením č. 14/2019/02
- druhá zmena schválená dňa 12.6.2019 uznesením č. 19/2019/03
- tretia zmena schválená dňa 15.7.2019 uznesením č. 33/2019/05
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 52/2019/08
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.12.2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

1 041 761,00
811 000,00
153 312,00
77 449,00

1 026 398,39
866 879,39
22 370,00
137 149,00

1 041 761,00
793 170,00
235 224,00
13 367,00

1 026 398,39
866 699,39
146 332,00
13 367,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 026 398,39

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

871 113,08

84,87

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 026 398,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 871 113,08 EUR, čo predstavuje 84,87% plnenie.
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1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
866 879,39

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

848 743,08

97,91

Z rozpočtovaných beţných príjmov 866 879,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
848 743,08 EUR, čo predstavuje 97,91% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
620 350,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

612 555,44

98,74

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 531 250,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 528 651,33 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,51 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37 743,65 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,68 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 875,51 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 22 666,44 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
1 201,70 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 36 605,37 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1 138,28 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1 204,59 EUR.
Daň za psa skutočný príjem 1 772,00 EUR.
Daň za uţívanie verejného priestranstva skutočný príjem 65,40 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje skutočný príjem 206,54 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad skutočný príjem 36 682,72 EUR.
Poplatok za rozvoj skutočný príjem 7 433,80 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
107 468,58
96 355,94
89,66
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32 466,84 EUR, čo
je 95,94 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend BVS v sume 353,52 Eur,
prenajatých pozemkov v sume 641,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 31 204,60 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 131,06 EUR, čo je
72,82 % plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 69 328,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60 758,04 EUR, čo
je 87,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za MŠ, ŠKD, stočné a stravné .
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 721,42

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 201,52

86,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 721,42 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019
vo výške 3 201,52 EUR, čo predstavuje 86,03% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 135 339,39 EUR bol skutočný príjem vo výške
136 630,18 EUR, čo predstavuje 100,95% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Krajský stavebný úrad
1 787,91
Krajský školský úrad – Ministerstvo 108 549,60
vnútra
MV SR Bratislava
2 757,29
Obvodný úrad ţivotného prostredia
127,97
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
1 531,65
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

9 628,80

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

4 672,47

Bratislavský samosprávny kraj

5 200,00

Oblastná organizácia
ruchu „Malé Karpaty“

1 100,00

cestovného

59,14

Nadácia Tesco

600,00

HYDROTECH, a.s.

500,00

Martin Krebs

115,35

Účel
Spoločný stavebný úrad
Školstvo – ZŠ a ZŠ-osobný
asistent, MŠ-predškoláci
Matrika a register obyvateľov
Starostlivosť o ţivotné prostredie
Voľby do EP 2019 a voľby
prezidenta SR 2019
Údrţba miestnych komunikácií
dotácia
na
stravu
pre
predškolákov a ţiakov ZŠ
dotácia na pracovníka Kultúrny
referent, dotácia na pracovné
pomôcky pre pracovníkov na
verejnoprospešné práce
projekt ,,Komunitná záhrada pre
obyvateľov Vinosad“
7.ročník vinosadských vianočných
trhov spojených so súťaţou vo
varení kapustnice, Mikulášom a
ohňostrojom
akcia pre obyvateľov Vinosad
„Mami, oci šliapnime do toho“
dotácia na obecné noviny
„Vinosadský občasník“
podpora programových cieľov
obce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
22 370,00
22 370,00
100,00
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 22 370,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
V roku 2019 nebol v obci ţiadny príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 22 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22 370,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia pre deti Slovenska

Suma v EUR
21 000,00
1 000,00
370,00

Účel
Podpora rozvoja športu na tok 2019
Rekonštrukcia obecnej klenbovej
pivnice
Rozhýbme nás všetkých

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
137 149,00
0,00
0
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 137 149,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
1 026 398,39
788 349,40
76,81
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 026 398,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 788 349,40 EUR, čo predstavuje 76,81 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
866 699,39
749 293,70
86,45
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 866 699,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 749 293,70 EUR, čo predstavuje 86,45 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
v tvare schválenej štruktúry rozpočtu.
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Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 351 922,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
329 829,55 EUR, čo je 93,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 136 588,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
120 196,79 EUR, čo je 88,00 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných výdavkov 341 781,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
273 434,40 EUR, čo je 80,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 32 966,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
22 494,04 EUR, čo predstavuje 68,23 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Z rozpočtovaných výdavkov 3 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3 338,92 EUR, čo predstavuje 97,06 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
146 332,00

Skutočnosť k 31.12.2019
25 689,34

% čerpania
17,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 146 332,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 25 689,34 EUR, čo predstavuje 17,56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu v tvare schválenej štruktúry rozpočtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup trampolín
Z rozpočtovaných 3 150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
b) Telocvičňa – projekt a rekonštrukcia
Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 400,00 EUR,
čo predstavuje 1,50 % čerpanie.
c) Stavebné úpravy a projektová dokumentácia pivnice za obecným úradom
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 350,00 EUR,
čo predstavuje 33,75 % čerpanie.
d) Územný plán obce
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
e) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 675,00 EUR,
čo predstavuje 33,75 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
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g) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 6 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
h) Nákup traktora
Z rozpočtovaných 6 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 401,28 EUR,
čo predstavuje 98,48 % čerpanie.
i) Projektová dokumentácia na miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
j) Priechod pre chodcov Pezinská ulica
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
k) Oprava a budovanie ciest a chodníkov
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
l) Pasportizácia dopravného značenia
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
m) Budovanie kanalizácie
Z rozpočtovaných 6 562,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
n) Rekonštrukcia vodovodného potrubia
Z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
o) Futbalové ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia na altánok
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 300,00 EUR,
čo predstavuje 65,00 % čerpanie.
p) Vybudovanie ihriska pri bytovke
Z rozpočtovaných 5 020,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 227,06 EUR,
čo predstavuje 64,28 % čerpanie.
p) Vybudovanie Urnového hája
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
r) Materská škola - projektová dokumentácia, stavebné úpravy
Z rozpočtovaných 17 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 12 336,00
EUR, čo predstavuje 70,49 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
13 367,00

Skutočnosť k 31.12.2019
13 366,36

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 367,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 13 366,36 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu v tvare schválenej štruktúry rozpočtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 367,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 13 366,36 EUR, čo predstavuje
100,00 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok 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

848 743,08
848 743,08
0,00

749 293,70
749 293,70
0,00

99 449,38
22 370,00
22 370,00
0,00

25 689,34
25 689,34
0,00

-3 319,34
96 130,04
37 821,70
58 308,34
0,00
13 366,36

-13 366,36
871 113,08
788 349,40
82 763,68
37 821,70
44 941,98

Prebytok rozpočtu v sume 58 308,34 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 pouţiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 5 830,83 EUR
- vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 13 366,36 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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.433/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 5 741,72 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume
7 433,80 EUR.
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c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 646,18 EUR, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 390,18 EUR
- stravné pre deti predškolského a školského veku v sume 2 256,00 EUR
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 000,00 EUR, a to na:
- opravu sociálnych zariadení v telocvični v sume 10 000,00 EUR
- nákup trampolín v sume 3 000,00 EUR
- postavenie detského ihriska pri ZŠ v sume 8 000,00 EUR

5.Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2019
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
8 650,06
5 830,83

14 480,89

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

Suma v EUR
4 016,69
2 968,36

2 959,55

4 025,50
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Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- na opravu vchodových dverí
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
97 275,15
8 670,72
2 929
103 016,87

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 969 284
1 807 768

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 989 026
1 743 957

24 225
1 446 797
336 746
159 040

34 137
1 373 074
336 746
241 897

47
0
19 371
139 622

2 476

36
0
16 443
225 418

3 172

Pohľadávku vo výške 25 673,28 EUR voči Darine Šťastnej evidujeme na účte 391 000 – opravné
poloţky k pohľadávkam.
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 969 284
1 389 986

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 989 025
1 409 480

0
1 389 986
438 214

0
1 409 480
419 650

2 020

2 320
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

275 302
160 892

243 422
173 908

141 084

159 895

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

20 956
21 075
13 480
3 309

20 956
21 075
13 480
3 309

240 976
119 854
419 650

240 976
119 854
419 650

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Obecné byty

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

404 700,26

13 366,36

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

2 482,28

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

240 976,09

Rok
splatnosti

r. 2036

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2036, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2014 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Stolnotenisový klub - beţné výdavky na
1 200
1 200
0
nájomné
Obecný futbalový klub – OFC 014 Vinosady
6 000
6 000
0
– beţné výdavky
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2014
o dotáciách.
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
Obec nemala v roku 2019 finančné vzťahy voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Ministerstvo
vnútra SR

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
práce soc. vecí
a rodiny
Ministerstvo
práce soc. vecí
a rodiny
Úrad vlády SR

c)

Školstvo – ZŠ,ZŠ-osobný asistent

108 549,60

107 159,42

1 390,18

2 757,29

2 757,29

0,00

1 847,05

1 847,05

0,00

1 531,65

1 531,65

0,00

7 628,47

5 372,47

2 256,00

4 672,47

4672,47

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

MŠ
beţné výdavky
Matrika , register obyvateľov –
beţné výdavky
Na úsek stavebného poriadku
Na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové
komunikácie, beţné výdavky
Prostriedky na voľby prezidenta
2019,voľby do EP 2019, beţné
výdavky
Dotácia na stravovanie
predškolákov a školákov, beţné
výdavky
príspevok na aktivačnú činnosť,
príspevok na podporu
zamestnanosti
príspevok na podporu rozvoja
športu

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

OÚ Bratislava
odbor starostlivosti o ŢP
Bratislavský samosprávny
kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

127,97

127,97

0,00

6 200,00

6 200,00

0,00

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtu za rok 2019 v sume 58 308,34 EUR
a schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
5 830,83 EUR a na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 13 366,36 EUR.
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