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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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017, uznesením č.65/2017.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.02.2018, uznesením č. 3/2018
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2018, uznesením č. 17/2018
- tretia zmena schválená dňa 07.05.2018, uznesením č. 19/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 18.06.2018, uznesením č. 32/2018
- piata zmena schválená dňa 18.06.2018, uznesením č. 33/2018
- šiesta zmena schválená dňa 10.09.2018, uznesením č. 49/2018
- siedma zmena schválená dňa 10.09.2018, uznesením č. 51/2018
- ôsma zmena schválená dňa 19.11.2018, uznesením č. 64/2018
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zamestnancom obce dňa
22.12.2018
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

983 816,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 170 454,10

948 361,00

1 004 632,70
30 000,00
93 390,40
42 431,00
1 170 454,10

35 455,00
983 816,00
492 922,00

493 679,70
122 884,40

490 894,00

553 890,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 128 023,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 157 510,93

102,61
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 128 023,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 157 510,93 EUR, čo predstavuje 102,61 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 004 632,70

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 083 263,16

107,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 004 632,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 083 263,16 EUR, čo predstavuje 107,83 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
480 950,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

538 049,58

111,87

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 399 800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 459 572,49 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,95 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 44 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 42 100,41 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 808,52 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 29 199,76 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,13 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 39 119,36 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 981,05
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 11 922,21 EUR.
Daň za psa 1 881,53 €
Daň za ubytovanie 1 146,96 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 210,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 138,19 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
44 800,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

63 848,46

142,52

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 32 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 52 425,58 EUR, čo
je 159,93 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia
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100,00

2 582,22

2 582,22

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 582,22
EUR, čo predstavuje 2 582,22 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli nerozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
478 782,70

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

478 782,90

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 478 782,70 EUR, bol skutočný príjem vo výške
478 782,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný
úrad
Martin,
odbor
organizačný
ŽSK
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
ÚPSVaR, Martin
ÚPSVaR, Martin
MVSR, sekcia verejnej správy
MVSR, sekcia verejnej správy
MVSR, sekcia verejnej správy
MDaV a regionálneho rozvoja,
Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o ŽP
MDaV a regionálneho rozvoja,
Bratislava
Okresný úrad Žilina, organizačný
odbor
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
DPPO SR

Suma v EUR
Účel
526,86 Voľby do orgánov samosprávy
1 657,00 „695 výročie prvej písomnej
zmienky“
425 310,00 Normatívne FP, ZŠ
12 997,00 Dopravné, ZŠ
250,00 Transfer ZŠ – soc. znevýhodnené
prostredie
177,00 ZŠ DHN stravovacie návyky
33,20 ZŠ DHN podpora výchovy
k plneniu školských povinností
3 243,18 Transfer Matrika
438,90 Transfer REGOB
32,40 Register adries
5 344,65 Transfer stavebný úrad
124,86 Transfer životné prostredie
57,46 Transfer miestne komunikácie
41,39 Transfer vojnové hroby
1 439,00
3 600,00
2 240,00
50,00
3 100,00
15 120,00
3 000,00

Transfer MŠ 5-ročné deti
Transfer lyžiarsky kurz ZŠ
ZŠ vzdelávacie poukazy
Transfer – učebnice ZŠ
Transfer – škola v prírode ZŠ
Transfer asistent učiteľa
Transfer DHZO

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

5

Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

30 0000,00

100

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MVSR, Prezídium HaZZ

Suma v EUR
30 000,00

Účel
Hasičská zbrojnica

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
93 390,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

44 247,77

47,38

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 93 390,40 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 44 247,77 EUR, čo predstavuje 47,38 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2018, zo dňa 26.2.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 46 384,40 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 824,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018, zo dňa 7.5.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 7 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 5 900,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2018, zo dňa 18.6.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 33 000, EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 33 000,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2018, zo dňa 18.6.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 6 500,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2 804,64 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 505,53 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 199,60 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
39 896,00

Skutočnosť k 31.12.2018

47 487,70

% plnenia

119,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 39 896,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
47 487,70 EUR, čo predstavuje 119,03 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
47 487,70 EUR
6

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
rok 2018 po poslednej
zmene
2 535,00
2 534,80
100,00
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 534,80 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
616 564,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

450 396,04

73,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 616 564,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 450 396,04 EUR, čo predstavuje 73,05 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
493 679,70

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

406 853,40

82,41

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 493 679,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 406 853,40 EUR, čo predstavuje 82,41 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 154 433,83 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
153 121,20 EUR, čo je 99,15 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, Spoločného stavebného úradu a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 59 230,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
55 575,12 EUR, čo je 93,83 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 237 231,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
157 311,82 EUR, čo je 66,31 % 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 42 784,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
40 845,26 EUR, čo predstavuje 95,47 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
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Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
122 884,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

43 528,64

35,42

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 122 884,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 43 528,64 EUR, čo predstavuje 35,42 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 33 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 33 000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia MŠ
Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 900,00 EUR,
čo predstavuje 84,29 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Obec Košťany nad Turcom nemala v roku 2018 výdavkové finančné operácie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
553 890,00

Skutočnosť k 31.12.2018

554 402,54

% čerpania

100,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 553 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 554 402,54 EUR, čo predstavuje 100,09 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
554 402,54 EUR
Kapitálové výdavky
Základná škola v Košťanoch nad Turcom nemala v roku 2018 kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 130 750,86
1 083 263,16
47 487,70

961 255,94
406 853,40
554 402,54

169 494,92
30 000,00
30 000,00
0,00
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Kapitálové výdavky spolu

43 528,64

z toho : kapitálové výdavky obce

43 528,64

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

-13 528,64
155 966,28
46 434,16
109 532,12
43 514,64

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00

43 514,64
1 204 265,50
1 004 784,58
199 480,92
46 434,16
153 046,76

Prebytok rozpočtu v sume 109 532,12 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
109 532,12 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 43 528,64 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
43 528,64 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 11 348,48 EUR, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
10 786,40 EUR – dobropis ŠR
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
562,08 EUR - dopravné
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na:
- výstavbu hasičskej zbrojnice v sume 30 000,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z darov od Obce Trnovo, podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona
č.523/2004 Z. z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 71,00 EUR, (RO)
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 444,00 EUR, (RO)
- predplatné ŠKD v sume
444,00 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 4 570,68 EUR, (obec, RO)
potraviny ZŠ 4 403,00
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-

potraviny obec 167,68

Celková suma finančných prostriedkov, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia predstavuje
sumu 46 434,16 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
153 046,76 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 3/2018, zo dňa 26.2.2018 investičné
akcie
- uznesenie č. 17/2018, zo dňa 7.5.2018 na
obstaranie PD na výstavbu MŠ
- uznesenie č. 32/2018, zo dňa 18.6.2018 na
obstaranie nehnuteľnosti
- uznesenie č. 33/2018, zo dňa 18.6.2018 na
obstaranie mobiliáru
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
322 165,40
93 636,40

10 680,45

1 824,00
5 900,00
33 000,00
2 804,64

382 953,61

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
995,50
1 563,06
74,12
1 205,42
349,50
74,12
1 003,64
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6. 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
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 313 169,43
771 111,38

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 492 391,88
787 053,65

573 032,48
198 078,90
537 678,03

588 974,75
198 078,90
703 611,09

192,68
107 775,65

242,66
114 862,11

5 690,02
424 019,68

5 763,12
582 743,20

4 380,02

1 727,14

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
1 313 169,43
1 112 630,68

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 492 391,88
1 355 414,03

1 112 630,68
26 447,24

1 355 414,03
28 176,39

1 500,00
505,53
1 107,48
23 334,23

1 500,00
562,08
1 127,23
24 987,08

174 091,51

108 801,46

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
- štátnemu rozpočtu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

8 075,98
9 428,51
6 058,93
1 423,66

8 075,98
9 428,51
6 058,93
1 423,66

24 987,08

24 987,08

z toho po lehote
splatnosti
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8. Stav úverov k 31.12.2018
Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere.

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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2010 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1DHZ, Košťany nad Turcom
Zakúpenie čerpadla, zakúpenie potrebnej výstroje
a výzbroje, organizovanie a účasť na hasičských
súťažiach
TJ Košťany nad Turcom
Zabezpečenie športovej činnosti, starostlivosť
o ihrisko, nákup športových potrieb
Športový klub „Sport4You“ – športová aktivita pre
občanov
Občianske združenie CEV Turiec, Martin
Enviromentálna výchova žiakov ZŠ
Fatra Ski School, s.r.o., Martin
Výučba lyžovania
Základná škola Košťany nad Turcom, dofinancovanie
lyžiarskeho výcviku

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 500,00

1 500,00

0

7 400,00

7 400,00

0

350,00

350,00

0

200,00

200,00

0

45,00

45,00

0

72,00

72,00

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2010
o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným 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
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.
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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
-2-

Základná škola Košťany n./T.

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

58 726,20

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

58 726,20

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany
Základná škola Košťany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.
n./T.

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

425 310,00
12 997,00
250,00
177,00
33,20
3 600,00
2 240,00
50,00
3 100,00
15 120,00

425 310,00
12 434,92
250,00
172,00
33,20
3 600,00
2 240,00
50,00
3 100,00
15 120,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
562,08
0
5,00
0
0
0
0
0
0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad
Martin, odbor
organizačný
MVSR, sekcia
verejnej
správy
MVSR, sekcia
verejnej
správy

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Voľby do orgánov samosprávy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3526,86

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4464,85

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Transfer Matrika

3 243,18

3 243,18

0

Transfer REGOB

438,90

438,90

0

-562,01
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MVSR, sekcia
verejnej
správy
MDaV
a regionálneho
rozvoja,
Bratislava
Okresný úrad
Žilina, odbor
starostlivosti o
ŽP
MDaV
a regionálneho
rozvoja,
Bratislava
Okresný úrad
Žilina,
organizačný
odbor
Okresný úrad
Žilina, odbor
školstva
DPO SR
MV SR

Register adries

32,40

32,40

0

5 344,65

5 344,65

0

124,86

124,86

0

Transfer miestne komunikácie

57,46

57,46

0

Transfer vojnové hroby

41,39

41,39

0

1 439,00

1 439,00

0

3 000,00
30 000,00

3 000,00

0
30 000,00

Transfer stavebný úrad

Transfer životné prostredie

Transfer MŠ 5-ročné deti

HZ obce
Hasičská zbrojnica

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala transfer od inej obce.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
ŽSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2„695
výročie
prvej
písomnej zmienky“

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-31 657,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-41 657,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec využila ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o Rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a Obecné zastupiteľstvo v Košťanoch nad Turcom na zasadnutí dňa 11.12.2017,
uznesením č. 64/2017 schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce.
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