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1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s tým, že
prebytok bol použitý na splácanie istiny z prijatého úveru. Kapitálový rozpočet bol zostavený
ako schodkový, schodok bol krytý finančnými operáciami z rezervného fondu. Celkový
rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č.67/2018.
Rozpočet bol zmenený celkovo deväťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.01.2019 - RO č. 1 uznesením OZ č. 7/2019
- druhá zmena schválená dňa 29.01.2019 – RO č. 2 uznesením OZ č. 13/2019
- tretia zmena schválená dňa 31.03.2019 – RO č. 3 uznesením OZ č. 18/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2019 - RO č. 4 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 15.08.2019 – RO č. 5 uznesením OZ č. 37/2019
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2019 – RO č. 6 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 08.11.2019 – RO č.7 uznesením OZ č. 46/2019
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2019 – RO č. 8 uznesením OZ č. 63/2019
- deviata zmena schválená dňa 31.12.2019 – RO č. 9 starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

690 884,00

Rozpočet
po zmenách
874 132,53

526 460,00
158 424,00
6 000,00
690 884,00

573 762,21
217 379,47
82 990,85
874 132,53

516 116,00
164 424,00
10 344,00
690 884,00

547 163,63
316 624,90
10 344,00
874 132,53
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR
Rozpočet na rok 2019
874 132,53

Skutočnosť k 31.12.2019
871 435,71

% plnenia
99,69

Sumu 871 435,71 € tvoria bežné daňové príjmy, bežné nedaňové príjmy, granty a transfery,
kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie.
a) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
405 772,94

Skutočnosť k 31.12.2019
405 535,96

% plnenia
99,94

Textová časť – bežné daňové príjmy:
- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 360 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 376 622,94 €. Rozpočet bol upravenú na
túto sumu.
Daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane
Z rozpočtovaných 29 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28 913,02 €, čo je
99,18 % plnenie.
Túto sumu tvorí:
- daň z nehnuteľností 12 109,52
- daň za psa 866,61 €
- daň za ubytovanie 0,00 €
- daň za komunálne odpady 15 936,89 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálne odpady v sume 842,82 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, daň za ubytovanie a poplatok
za psa v sume 1 768,94 €.
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
42 528,23

Skutočnosť k 31.12.2019
40 285,75

% plnenia
94,72

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
- Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, prístrojov
Z rozpočtovaných 9 730,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 565,43 €, čo je
88,03 % plnenie.
- Administratívne poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 675,22 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 995,00 €, čo je
119,09 % plnenie.
- Platby z predaja služieb – ide o príjem za prenájom hrobových miest, za opatrovateľskú
službu, náhrady za režijné náklady v jedálni, za predaj novín, stravné.
Z rozpočtovaných 26 400,00 € bol príjem k 31.12.2019 vo výške 25 213,71 €, čo je 95,50
% plnenie. V tejto sume sú príjmy za prenájom hrobových miest 540,00 €, príjem za
opatrovateľskú službu 3 039,30 €, za predaj novín 4 264,33 €, poplatky za školské zariadenia
2 087,00 €, poplatky na režijné náklady od cudzích stravníkov 2 846,16 €, príjem za stravné
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11 288,32 €, poplatky za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase, predaj železného šrotu
a poplatky za KUKA nádoby 1 148,60 €.
-

Ďalšie bežné nedaňové príjmy tvoria:
z dobropisov – 420,85 €
z vratiek – 1 051,65 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
iné – 1 269,00 € príjem od SZUŠ, náhrada za poistnú udalosť 600,32 €. V sume 1 169,79
€ je refundácia nákladov z podnikateľskej činnosti, príjem z odvodu z hazardných hier,
príjem zo SF-refundácia nákladov za stravné lístky.

c) Bežné príjmy - ostatné príjmy /granty a transfery/
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
125 461,04
125 461,04

% plnenia
100,00

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ÚPSVR Ružomberok
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Bratislava
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
Ministerstvo vnútra, sekcia
verejnej správy Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor
školstva
Ministerstvo vnútra, sekcia
verejnej správy Bratislava
ÚPSVR Ružomberok
ÚPSVR Ružomberok
Ministerstvo vnútra, sekcia
verejnej správy Bratislava
Obvodný úrad Ružomberok
Okresný úrad životného
prostredia Žilina

2 620,79 Chránená dielňa, §54
46,61 Spoločný stavebný úrad-štátna správa na
úseku stavebného úradu pre miestne
komunikácie
1 409,17 Spoločný stavebný úrad-štátna správa na
úseku stavebného poriadku
100 965,00 Školstvo – bežné výdavky
294,00 Školstvo - učebnice
0 Školstvo – škola v prírode
979,00 Školstvo-vzdelávacie poukazy
2 030,00 MŠ – vzdelávanie 5-ročné deti
1 907,14 Voľby – prezident SR
600,00 Školstvo - SZP
2 237,92 Matrika
7 354,80 Stravné pre deti v HN + obedy zadarmo
182,60 Školské potreby pre deti v HN
374,07 Register občanov, adries
251,08 Odmena skladníka CO
100,86 Ochrana prírody, vodnej správy, pred
povodňami, ochrana ovzdušia
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17.

Dobrovoľná požiarna
3 000,- DHZO – mater. – technic. zabezpečenie
ochrana SR
18.
Ministerstvo vnútra SR1 108,00 Refundácia nákladov v súvislosti so
snehová kalamita
snehovou kalamitou
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2019
217 379,47

Skutočnosť k 31.12.2019
217 162,11

% plnenia
99,90

Obec prijala v roku 2019 dotáciu vo výške 131 865,84 € z prostriedkov Európskej únie
prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na realizáciu projektu:
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Hubová na biomasu. Ten istý projekt bol hradený
dotáciou vo výške 15 513,63 € zo štátneho rozpočtu.
Dotáciu na projekt Optimalizácia energetických vlastností budovy ZŠ a MŠ Hubová
prostredníctvom Environmentálneho fondu sme získali vo výške 69 782,64 €. Bola to len časť
z dotácie, ako sme žiadali. Suma nepostačovala na zateplenie celej budovy.

e) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
82 990,85

Skutočnosť k 31.12.2019
82 990,85

% plnenia
100

V decembri r. 2018 sme dostali z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
dotáciu 40 000,00 € ako nenormatívne finančné prostriedky na Rekonštrukciu kotolne a
rozvodov ústredného kúrenia ZŠ. Finančné prostriedky boli použité v r. 2019.
Úrad vlády SR nám poskytol dotáciu v r. 2018 vo výške 8 500,00 € na podporu rozvoja
športu, konkrétne na výstavbu detského ihriska. Z dôvodu nepriaznivého počasia realizácia
projektu bola v r. 2019.
100 € sme získali v r. 2018 od firmy Volkswagen pre základnú školu na projekt Technika
hrou. Finančné prostriedky boli použité v r. 2019.
425,- € bolo presunutých z podnikateľského účtu a zapojených do rozpočtu obce v r. 2019.
144,12 € - zostatok preddavkov stravníkov zaplatených na stravu v r. 2018 - bolo zapojených
do rozpočtu v r. 2019.
V rozpočte obce na rok 2019 bolo po úprave schválené použitie rezervného fondu vo výške
33 821,73 €. V sume 26 874,86 € boli naše vlastné prostriedky použité na úhradu nákladov
spojených s realizáciou projektu Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Hubová na
biomasu. 6 500,00 € bolo použitých na úhradu kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy na kúpu
pozemkov a rodinného domu po Martinovi Barbušovi. Pri realizácii projektu stavby detského
ihriska sme museli uhradiť z vlastných zdrojov sumu 446,87 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR
Rozpočet na rok 2019
874 132,53

Skutočnosť k 31.12.2019
869 327,07

% plnenia
99,45
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Sumu 869 327,07 € tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavkové finančné
operácie.
a) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019
547 163,63

Skutočnosť k 31.12.2019
542 926,57

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy OcU,
kontrolór, CO
Matrika, register obyvateľov
Voľby – prezident SR
Miestne komunikácie
ZMOS, RVC – členské
Ochrana životného prostredia TKO
Bývanie a občianska vybavenosť
VPP
Požiarna ochrana
Verejné osvetlenie
Šport, TJ
Kultúra, MKS
Miestny rozhlas
Dom smútku, náboženské služby
Miestna knižnica
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelávanie
Školské stravovanie – prevádzkové
náklady
Školská družina
Sociál.zabezpečenie – opatr. služba
HN – stravovanie, pomôcky
Spolu

% plnenia
99,23

Rozpočet
197 647,76

Skutočnosť
197 222,75

% plnenia
99,78

2 611,99
1 907,14
4 852,67
2 028,00
19 719,35
30 443,72

2 611,99
1 907,14
4 852,67
2 027,97
19 719,35
30 064,51

100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
98,75

6 174,67
14 266,54
15 896,00
10 362,17
0
874,13
345,38
41 743,55
103 618,20
53 006,89

6 174,67
14 266,54
15 896,00
10 362,17
0
874,10
345,38
41 743,09
103 618,20
49 574,57

100,00
100,00
100,00
100,00
0
99,99
100,00
99,99
100,00
93,52

12 108,93
23 532,34
6 024,20
547 163,63

12 108,93
23 532,34
6 024,20
542 926,57

100,00
100,00
100,00
99,23

Textová časť – bežné výdavky: /ekonomická klasifikácia/
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 252 261,78 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 251 953,82 €, čo
je 99,88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky,
základnej a materskej školy, školskej jedálne a družiny, opatrovateľskej služby, odmeny
pracovníkov mimo pracovného pomeru, odmeny poslancov a členov volebnej komisie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 86 159,49 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 85 663,23 €, čo je
99,42 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 182 913,06 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 179 480,25 €, čo
je 98,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie – elektrika, voda, palivo, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba a ostatné tovary a služby.
Transfery a dotácie
Z rozpočtovaných 25 570,50 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 25 570,47 €, čo je
100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na dotácie pre OZ Divadlo Hubová, TJ Poľana, OZ
Tramp Hubová, dotácie pre centrá voľného času, príspevky pri narodení dieťaťa, odchodné a
odstupné pri skončení pracovného pomeru, členské príspevky.
b) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
316 624,90

Skutočnosť k 31.12.2019
316 056,50

% plnenia
99,82

Najväčšia investičná akcia v roku 2019 bola realizácia projektu Rekonštrukcia kotolne v ZŠ
a MŠ v obci Hubová na biomasu v celkovej sume 179 306,39 €. Náklady boli kryté vo výške
131 865,84 € z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom kapitoly Ministerstva životného
prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou /SIEA/, suma
15 513,63 € bola hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom SIEA, suma
26 874,86 € bola hradená z rezervného fondu obce a suma 5 052,06 € bola hradená z príjmov
bežného rozpočtu obce.
Druhou väčšou investičnou akciou bola realizácia projektu Optimalizácia energetických
vlastností budovy ZŠ a MŠ Hubová v sume 73 733,10 €. Suma 69 782,64 € bola hradená
z dotácie získanej z Environmentálneho fondu, zvyšnú časť vo výške 3 950,46 € bola hradená
z vlastných zdrojov z bežného príjmu obce.
Treťou akciou realizovanou v budove základnej školy bola rekonštrukcia rozvodov kúrenia
v hodnote 40 031,64 €. 40 000,00 € boli prostriedky získané zo štátneho rozpočtu na krytie
havarijnej situácie, 31,64 € vlastné prostriedky z bežných príjmov.
Na základe Kúpnej zmluvy sme obstarali pozemky-podiel v Pozemkovom spoločenstve Urbár
Hubová v sume 5 500,00 € a v hodnote 1 000,00 € sme kúpili rodinný dom po Martinovi
Barbušovi. Suma 6 500,00 € bola hradená z rezervného fondu obce.
Na školskom dvore sa vybudovalo detské ihrisko v hodnote 8 937,49 €. Od Úradu vlády SR
sme dostali dotáciu vo výške 8 500,00 €, z dotácie bolo vyčerpaných 8 490,87 €, 9,38 € bola
vratka nevyčerpanej dotácie, 446,87 € bolo hradených z rezervného fondu obce. Prebytkom
bežného rozpočtu boli hradené ďalšie kapitálové výdavky, a to: nákup motorovej jednotky
DAKR s príslušenstvom na údržbu miestnych komunikácií v hodnote 3 698,50 €, obstaranie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome na biomasu v hodnote
2 760,00 € a obstaranie projektovej dokumentácie – vykurovanie požiarnej zbrojnice
v hodnote 1 080,00 €.
c) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
10 344,00
10 344,00
100,00
Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku KV /nepoužité dotácie/
Vylúčenie z prebytku BV /stravné-preddavky obedy zadarmo/
Vylúčenie z prebytku BV /náhrada za výrub drevín/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

571 282,75
542 926,57
28 356,18
217 162,11
316 056,50
-98 894,39
-70 538,21
0,00
1 513,20
20,00
-72 071,41
82 990,85
10 344,00
72 646,85
871 435,71
869 327,07
2 108,64
1 533,20
575,44

Schodok rozpočtu v sume -70 538,21 € 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 1 533,20 € /-72 071,41€/ bol
v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 72 071,41 €.
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 513,20 €, a to na :
stravné pre deti v hmotnej núdzi a obedy zadarmo.
b)
nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 20,00 €,
Zostatok finančných operácií /72 646,85 €/ bol použitý na vysporiadanie schodku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 72 071,41 €.
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 575,44 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 575,44 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku hospodárenia rok 2018
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu:
Kúpna zmluva-pozemky, RD
Detské ihrisko /z dotácie + vlastné zdroje/
Detské ihrisko /z dotácie + vlastné zdroje
Stavebný dozor ZŠ biomasa VZ
Stavba-ZŠ biomasa VZ
Stavebný dozor – ZŠ biomasa
Stavba-ZŠ biomasa VZ
Stavba-ZŠ biomasa VZ
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
7 544,76
26 276,97

6 500,00
437,49
9,38
1 056,00
3 430,56
1 056,00
4 326,25
17 006,05
0

Sociálny fond
Obec vytvára a používa sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie, stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
410,33
2 156,13
1 143,90
1 005,00
417,56
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

1 067 222,03

1 231 500,51

946 358,86

1 189 813,97

Dlhodobý hmotný majetok

809 289,63

1 052 744,74

Dlhodobý finančný majetok

137 069,23

137 069,23

Obežný majetok spolu

119 420,65

39 639,03

Zásoby

729,00

358,49

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky

7 973,81

7 285,76

110 717,84

31 994,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 442,52

2 047,51

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

1 067 222,03

1 231 500,51

586 730,51

568 507,70

Výsledok hospodárenia

586 730,51

568 507,70

Záväzky

113 368,27

62 983,91

Finančné účty

Časové rozlíšenie

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

z toho :
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Rezervy

1 020,00

1 020,00

48 500,00

1 513,20

410,33

417,56

Krátkodobé záväzky

29 699,30

36 638,51

Bankové úvery a výpomoci

33 738,64

23 394,64

367 123,25

600 008,90

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
Dlhodobý záväzok
- úver VÚB, a.s.
23 394,64 €
Krátkodobé záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči DÚ
- iné záväzky

6 730,49 €
15 479,77 €
9 493,50 €
2 052,54 €
2 882,21 € /prijaté preddavky/

- k štátnemu rozpočtu
1 513,20 €
V r. 2019 sme dostali dotáciu na obedy zadarmo vo výške 7 354,80 €, nevyčerpaná dotácia na
stravu vo výške 1 513,20 € musí byť zúčtovaná do 31.03.2020.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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 právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

TJ Poľana Hubová - bežné výdavky na
činnosť
Divadlo Hubová o.z. – bežné výdavky na
činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

8 000,-

8 000,-

0

4 000,-

4 000,-

0

-4-

12

OZ Tramp Hubová – bežné výdavky na
činnosť
Kongregácia Milosr. sestier sv. VincentaSatmárok, Vrícko – na činnosť CVČ
R-k.biskupstvo Spišské podhradie - CVČ
Obec Ľubochňa, CVČ Elán
Rímsko-katol.cirkev farnosť Hubová

4 000,-

4 000,-

0

650,-

650,-

0

50,1 500,5 000,-

50,1 500,5 000,-

0
0
0

Poskytnuté dotácie boli zúčtované v stanovenom termíne podľa jednotlivých zmlúv
o poskytnutí dotácie.
Obec poskytla v decembri 2018 dotáciu vo výške 5 000,00 € pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Hubová na nákup lavíc do kostola Povýšenia sv. kríža v obci Hubová. Poskytnuté
finančné prostriedky boli použité a zúčtované k 15.12.2019 podľa zmluvy o poskytnutí
dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia číslo OŹP-B/2008/02981-2, OŽPB/2008/02981-3, číslo živnostenského registra 570-10685 zo dňa 20.08.2008. Predmetom
podnikania je:
- poskytovanie poštových služieb
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

8 148,42 EUR
8 151,88 EUR
3,46 EUR

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

11. 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
Obec nemá zriadené a založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

MVSR
Školstvo-bežné výdavky
100 965,00
100 965,00
0
MVSR
Školstvo - učebnice
294,00
294,00
0
MVSR
Školstvo - VP
979,00
979,00
0
MVSR
VVČ – deti materskej školy
2 030,00
2 030,00
0
MVSR
Školstvo - SZP
600,00
600,00
0
MVSR
Voľby
1 907,14
1 907,14
0
MVSR
Matrika
2 237,92
2 237,92
0
MVSR
Register obyvateľov, adries
374,07
374,07
0
MVSR
CO
251,08
251,08
0
MDVaRR
Stavebný úrad
1 409,17
1 409,17
0
MDVaRR
Staveb. úrad – miestne komunikácie
46,61
46,61
0
MŽP
Ochrana prírody
100,86
100,86
0
MV SR
BV – miestne komukikácie
1 108,00
1 108,00
0
MF SR
BV – požiarna ochrana
3 000,00
3 000,00
0
UPSVaR
Chránená dielňa, § 54
2 620,79
2 620,79
0
UPSVaR
Stravné – hmotná núdza
7 354,80
5 841,60
1 513,20
UPSVaR
Školské potreby – hmotná núdza
182,60
182,60
0
MVSR
Školstvo - KV
40 000,00
40 00,00
0
MF SR
Šport – detské ihrisko KV
8 500,00
8 490,62
9,38
Poskytnuté dotácie boli zúčtované podľa pokynov poskytovateľa. Nevyčerpaná dotácia
na detské ihrisko vo výške 9,38 € bola zaslaná na účet štátnej pokladnice v r. 2019.
Nevyčerpaná dotácia na obedy zadarmo bola zúčtovaná a poslaná na účet štátnej
pokladnice v marci 2020,
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Environmentálny fond
69 782,64
Slov.inov.a.ener.agentúra
147 379,47

69 782,64
147 379,47

0
0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Ľubochňa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 100,00

1 100,00

0

-4-
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so Žilinským samosprávnym krajom.

12. Hodnotenie plnenia programov obce.
Obec podľa Uznesenia č. 77/2017 zo dňa 14.12.2017 v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. zostavuje a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry počnúc
rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020.

Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 575,44 €.

Vypracovala:
Eva Chovanová
účtovníčka obce

Predkladá:
Ing. Stanislav Nechaj
starosta obce

V Hubovej dňa 21.04.2020
Záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 21.04.2020 do 07.05.2020.
Prílohy: Stanovisko hlavnej kontrolórky
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