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1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 

 
  
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec 
v roku 2018 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 prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  
a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
 
 Finančné hospodárenie obce Istebné sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného 
zastupiteľstva číslo 88/2017 zo dňa 20. 11. 2017. Schválený rozpočet obce bol v priebehu rozpočtového roka 
upravovaný 9 – krát, a to: 

  
- prvá  zmena zo dňa 13. 2. 2018  - schválená uznesením č. 4/2018 
- druhá zmena zo dňa 13. 2. 2018  - bežná zmena v kompetencii starostu obce 
- tretia zmena zo dňa 23. 4. 2018  - schválená uznesením č. 27/2018 
- štvrtá zmena zo dňa 25. 6. 2018 - schválená uznesením č. 39/2018 
- piata zmena zo dňa 25. 6. 2018 - bežná zmena v kompetencii starostu obce  
- šiesta zmena zo dňa 29. 10. 2018  - schválená uznesením č. 59/2018 
- siedma zmena zo dňa 31. 10. 2018  - bežná zmena v kompetencii starostu obce 
- ôsma zmena zo dňa 30. 11. 2018 – bežná zmena v kompetencii starostu obce 
- deviata zmena zo dňa 31. 12. 2018 – bežná zmena v kompetencii starostu obce. 

 
 
 Rozpočet obce k 31. 12. 2018 v EUR: 
 
 

 Schválený rozpočet 
2018 Rozpočet po zmenách 

Bežný rozpočet 

Príjmy 968 758,64 1 027 200,26 

z toho: 
obec 923 258,64 981 700,26 

ZŠ s MŠ 45 500 45 500 

Výdavky 899 010,08 957 352,82 

z toho: 
obec 360 735,08 415 676,82 

ZŠ s MŠ 538 275 541 676 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 0 45 883,98 

Výdavky 40 000 105 345 

Finančné operácie 

Príjmové  0 0 

Výdavkové 6 312 6 312 

 
 



 4 

2. PLNENIE ROZPOČTU K 31. 12. 2018 

2.1    PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2018 
 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu (údaje v EUR): 
 Rozpočet príjmov 

celkom 
Skutočnosť naplnenia 

príjmov celkom % plnenia 

Bežné príjmy 1 027 200 1 103 890 107,5 

Kapitálové príjmy 45 884 45 884 100 
 
1.   Bežné príjmy 
 
 Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, tvoria príjmy daňové, nedaňové a transfery.  
 
Plnenie bežných príjmov (údaje v EUR): 
 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Daňové príjmy 563 359 580 949 103,1 

Nedaňové príjmy 95 113 99 223 104,3 
Dotácie (transfery) a 
granty 368 728 423 718 114,9 

 
1.1 Daňové príjmy 
 
 Daňové príjmy predstavujú najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu. Skladajú sa 
z dane z príjmov, ktorá je tvorená podielom obce na výnose dane z príjmov poukazovanej územnej samospráve 
v súlade so zákonom č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, z dane 
z majetku – daň z nehnuteľností a z daní za tovary a služby. 
 
Plnenie daňových príjmov (údaje v  EUR): 
 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výnos z dane z príjmov 
FO 458 739 479 788 104,6 

Daň z nehnuteľností 75 350 72 999 96,9 

Dane za tovary a služby 29 270 28 162 96,2 
 
 Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 458.739 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 479.787,57 EUR. 
 
 Prehľad úhrad dane z nehnuteľností v roku 2018:  

Daň z nehnuteľností 
podľa druhov 

Prevod 
z predchádzajúcich 

období 
Predpis za rok 2018 Nedoplatok k 31.12.2018 

Predpis 
nedoplatku 

Úhrada 
dane  Predpis Úhrada  

Z 
predchádzajúcich 

období 
Z roku 2017 

Daň z pozemkov 1.526,45 6,91 8.362,59 7.368,90 1.519,54  993,69 

Daň zo stavieb 1.580,27 17,20 64.473,63 63.777,41 1.563,07 696,22 

Daň z bytov 53,40 22,10 1.857,10 1.853,60 31,30 3,50 
Spolu 3.160,12  46,21 74.693,32 72.999,91 3.113,91 1.693,41 
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Dane za tovary a služby zahŕňajú daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva 
a poplatok za komunálny odpad a drobné stavené odpady. 
 Príjem z daní za tovary a služby k 31. 12. 2018 sa skladá z: 
 - daň za psa  1.484,00  €  
 - daň za ubytovanie 524,04  € 
 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  27.277,74  € 
 
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa celkom v sume 86 EUR a pohľadávky za komunálny 
odpad v sume 1.792,61 EUR.  
 
1.2 Nedaňové príjmy 
 
 Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov za tovary 
a služby poskytované obcou. 
 
Plnenie nedaňových príjmov (údaje v  EUR): 
 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Príjmy z vlastníctva (210) 13 161 10 709 100,4 

Administratívne poplatky (220) 81 867 88 427 108 
Úroky z tuzemských úverov, 
vkladov (240)  35 42 120 

Iné nedaňové príjmy (290) 50 45 90 
 
 Príjmy z vlastníctva zahŕňajú príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a ich plnenie v roku 
2018 bolo nasledovné: 
 
 - prenájom pozemkov 100,00 € 
 - prenájom budov, priestorov a objektov 10.554,71 € 
 - prenájom inventáru 54,30 € 
 
Administratívne poplatky sú tvorené príjmami: 
 
 - správne poplatky za osvedčovanie, stavebné, rybárske lístky 4.376,00 € 
 - poriadkové pokuty  232,00 € 
 - poplatky a platby z predaja služieb ( za vyhlásenie v obecnom rozhlase, cintorínske, za poskytovanie 
   opatrovateľskej služby, za stočné) 32.306,11 € 
 - príjmy ZŠ s MŠ – príspevky od rodičov ( materská škola, školský klub detí, centrá voľného času,   
             školská jedáleň)   51. 512,56 € 
 
Úroky z tuzemských vkladov  obsahujú úroky z bežných účtov v sume 42,33 € 
 
Iné nedaňové príjmy zahŕňajú: 
 
 - príjmy z prevádzkovania stávkových kancelárií a hazardných hier 44,94 € 
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1.3 Granty a transfery 
 
Obec prijala v roku 2018 tieto bežné transfery (údaje v EUR): 
 

Poskytovateľ Účel Suma 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ - prenesené kompetencie  323.038,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ - vzdelávacie poukazy  2.157,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ – asistent učiteľa  3.360,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva MŠ   predškolská výchova  2.479,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ  - učebnice 43,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ – škola v prírode 2.800,00 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ – lyžiarsky kurz 2.400,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ – skvalitnenie podmienok žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 450,00 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva ZŠ – oprava vykurovacích telies 55.000,00 
ÚPSVaR, Dolný Kubín ZŠ s MŠ – stravné pre deti v HN 1.335,00 

ÚPSVaR, Dolný Kubín ZŠ s MŠ – plnenie školských povinností pre 
deti v HN 166,00 

ÚPSVaR, Dolný Kubín osobitný príjemca sociálnych dávok  3.060,22 
ÚPSVaR, Dolný Kubín podpora zamestnanosti - § 54 2.363,70 
ÚPSVaR, Dolný Kubín aktivácia nezamestnaných - § 52 599,26 
ÚPSVaR, Dolný Kubín podpora zamestnanosti - § 50j 8.442,34 
Okresný úrad, Dolný Kubín dotácia REGOB 443,52 
Okresný úrad, Dolný Kubín dotácia – register adries 27,60 
Okresný úrad, Dolný Kubín dotácia – skladník CO 463,51 
Okresný úrad, Dolný Kubín dotácia - voľby 543,29 
MDVaRR, Bratislava cestná doprava a pozemné komunikácie 58,06 
Okresný úrad Žilina, odbor ŽP starostlivosť o životné prostredie 126,17 
Žilinský samosprávny kraj Dni obce Istebné 800,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia DHZO 3.000,00 

Ministerstvo financií náter strechy na kultúrnom dome 10.000,00 
OFZ, a.s. Široká  finančný dar Dni obce Istebné 500,00 
BUKOV VOZ  ZŠ – projekt „Ovocie do škôl“ 62,57 
 
 
2.   Kapitálové príjmy 
 
Obec prijala v roku 2018 tieto kapitálové transfery (údaje v EUR): 
 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia – Zvýšenie energetickej efektívnosti 
požiarnej zbrojnice 29.437,90 

Slovenský futbalový zväz Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 
v areáli futbalového ihriska  10.000,00 

Žilinský samosprávny kraj Výstavba miestnej infraštruktúry (osvetlenie 
cintorína a chodník) 2.000,00 
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2.2  ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV ZA ROK 2018 

 
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v  EUR): 

 Rozpočet výdavkov 
celkom 

Skutočnosť naplnenia 
výdavkov celkom % čerpania 

Bežné výdavky 957 353 961 605 100,4 

Kapitálové výdavky 105 345 104 925 99,6 

 
1. Bežné výdavky 
 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v EUR): 

  Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania 434 328 437 981 100,8 

 - obec 130 323 129 293 99,2 
 - ZŠ 304 005 308 688 101,5 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 163 611 162 634 99,4 
 - obec 51 415 50 425 98,1 
 - ZŠ 112 196 112 209 100 

630 Tovary a služby 325 707 327 246 100,5 
 - obec 201 732 198 558 98,4 
 -  ZŠ 123 975 128 688 103,8 

640 Bežné transfery 33 447 33 503 100,2 
 - obec 31 947 31 552 98,8 
 - ZŠ 1 500 1 951 130 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úvermi 260 241 92,7 

 
 
Rekapitulácia významných položiek bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania: 
− z rozpočtovaných 434.328,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 437.980,85 EUR, z toho 

129.292,47 EUR mzdové prostriedky pre správu OcÚ, kontrolóra, správcu ČOV, opatrovateľskú službu 
a pracovníkov zamestnaných v rámci projektov financovaných z prostriedkov ESF a ŠR. Finančné 
prostriedky v sume 308.688,38 EUR boli čerpané na mzdy pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a na mzdu pre 
asistenta učiteľa v ZŠ. 
   

Rekapitulácia významných položiek bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie 620 – Poistné a príspevky do 
poisťovní: 
− z rozpočtovaných 163.610,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 162.633,43 EUR, z toho 

50.425,38 EUR pre všetky strediská OcÚ a 112.208,05 EUR pre ZŠ s MŠ. 
 
Rekapitulácia významných položiek bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby: 
− z rozpočtovaných 325.707,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 327.246,69 EUR, z toho 

198.558,21 EUR na prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú výdavky na energie, materiál, 
dopravné, rutinnú a štandardnú údržba a ostatné tovary a služby, 128.688,48 EUR na prevádzkové 
výdavky ZŠ s MŠ. 
  

Rekapitulácia významných položiek bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie 640 – Bežné transfery: 
− z rozpočtovaných 33.446,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 33.502,74 EUR, z toho 

13.391,52 EUR na členské príspevky a činnosť SOcÚ; 11.500 EUR na transfer pre OŠK; 3.450 EUR pre 
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cirkevné CVČ a cirkev; 3.060,22 EUR na transfery v rámci inštitútu osobitného príjemcu sociálnych 
dávok; 150 EUR na transfer na sociálnu výpomoc a 1.951,00 čerpané v ZŠ s MŠ pre deti v hmotnej núdzi 
– transfery na stravovanie a školské potreby a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
  

Rekapitulácia významných položiek bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie 650 - Splácanie úrokov a 
ostatné platby súvisiace s úvermi – z rozpočtovaných 260,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
241,16 EUR na splácanie úrokov z úveru.  
   
2.  Kapitálové výdavky 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v  EUR): 
 Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

Obstarávanie kapitálových aktív 105 345 104 925 99,6 
 

Obstaranie kapitálových aktív (údaje v EUR):  
 Rozpočet Skutočnosť % čerpania 
Zvýšenie energetickej efektívnosti 
požiarnej zbrojnice v obci Istebné 31 050 30 987 99,8 
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 
pri futbalovom ihrisku 10 170 10 056 98,9 
Výstavba miestnej infraštruktúry malých 
rozmerov – obecný cintorín 38 500 38 416 100 

Územný plán obce 5 000 4 920 99,4 
Gaššova roveň – pozemky, zameranie 
vodovou 295 249 84,4 

Telocvičňa ZŠ – projektová dokumentácia 15 360 15 360 100 
Budova KINO – technická brána 2 000 1 967 98,4 
MH – nákup techniky – kosačka  2 970 2 970 100 
 
 

2.3  PLNENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ ZA ROK 2018 
 
 
1.  Príjmové finančné operácie 
 
Čerpanie príjmových finančných operácií (údaje v EUR): 

 Rozpočet Skutočnosť % čerpania 
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov 0 0 - 

Bankové úvery 0 0 - 
Finančné zábezpeky 0 3 000 - 
 
 
2.  Výdavkové finančné operácie    
 
Čerpanie výdavkových finančných operácií (údaje v EUR): 

 Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

Úver SZRB - 2015 6 312 6 312 100 
Vrátené finančné 
zábezpeky 0 3 000 - 
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3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 

 
  V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočet obce sa vnútorne člení na 
bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. 
 
Obec Istebné ukončila hospodárenie v roku 2018 nasledovne:  
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

Bežné príjmy – obec 1.052.315,28  €         
Bežné príjmy – ZŠ s MŠ 51.575,13  € 
Bežné príjmy spolu: 1.103.890,41  € 
Bežné výdavky – obec 410.068,96  € 
Bežné výdavky – ZŠ s MŠ 551.535,91  € 
Bežné výdavky spolu: 961.604,87  € 
Bežný rozpočet 142.285,54  € 
Kapitálové príjmy – obec 45.883,98  € 
Kapitálové príjmy – ZŠ s MŠ 0 € 
Kapitálové príjmy spolu: 45.883,98  € 
Kapitálové výdavky – obec 104.924,79  € 
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ 0 € 
Kapitálové výdavky spolu: 104.924,79  € 
Kapitálový rozpočet - 59.040,81 € 
Prebytok bežného a kapitálového 
rozpočtu 83.244,73 € 

Vylúčenie z prebytku - 57.804,61  € 
Upravený prebytok bežného 
a kapitálového rozpočtu 25.440,12 € 

Finančné operácie – príjem s výnimkou 
cudzích prostriedkov 0,00  € 

Finančné operácie – výdaj s výnimkou 
cudzích prostriedkov 6.312,00  € 

Rozdiel finančných operácií: - 6.312,00  € 
Celkové príjmy spolu: 1.152.774,39  € 

Celkové výdavky spolu: 1.075.841,66  € 

Hospodárenie obce 76.932,73 € 
Vylúčenie z prebytku 57.804,61 € 
Upravené hospodárenie obce 19.128,12 € 

  

  Prebytok rozpočtu v sume 83.244,73 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona 
NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: 
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− tvorbu rezervného fondu v sume  73.745,32 EUR 
− tvorbu účelového fondu vo výške 3.187,41 EUR - rozdiel medzi príjmami (27.277,74 EUR) za komunálny 

odpad a výdavkami (24.090,33 EUR) za komunálny odpad 
−  vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 6.312,00 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 
6.312.00  EUR, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu. 
 
 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 odst. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z 
tohto prebytku vylučujú finančné prostriedky v sume 57 804,61 €, a to: 
 

a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 2 804,61 €  

b) poskytnutá účelovo určená dotácia – havarijný stav vykurovacích telies v ZŠ s MŠ v sume 
55 000 € 

 
 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 
15.940,71 EUR. 

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO 
FODNU 

 
V roku 2018 obec Istebné tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: 
 
Rezervný fond 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom 
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 63.075,85 
Prírastky - z prebytku hospodárenia 18.631,10 
- ostatné prírastky 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0 
KZ k 31.12.2018 81.706,95 

 
Sociálny fond 

 Sociálny fond je tvorený v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. a v zmysle kolektívnej 
zmluvy ZO ORAVA JUH so sídlom vo Veličnej povinným prídelom vo výške 1 % z hrubých miezd 
zamestnancov a ďalším prídelom vo výške 0,5 % z hrubým miezd zamestnancov. 
 Čerpanie sociálneho fondu je v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami Kolektívnej zmluvy ZO ORAVA JUH so sídlom vo Veličnej.  
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 618,36 
Prírastky - povinný prídel -  % 1 002,24 
Úbytky   - stravovanie 847,50 
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Úbytky  - jubileum    100,00 
KZ k 31.12.2018 673,10 
  

5. 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. 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  
nasledovným subjektom: 
 
v EUR: 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

OŠK Istebné  - bežné výdavky 11 500 11 500 0 

CVČ pri ECAV Istebné – bežné výdavky 2 450 2 450 0 

RKC Veličná – bežné výdavky 1 000 1 000 0 
 
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2012. 
 

6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI: 
  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám – Základná škola s materskou školou Istebné, 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom  
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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. 

 

6.1         FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S 
MATERSKOU ŠKOLOU ISTEBNÉ 

  
 Obec v roku 2018 poskytla zo svojho rozpočtu Základnej škole s materskou školou finančné prostriedky 
na financovanie školských zariadení v sume 213.095,13 €. 
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6.2          FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU 

Dotácie a transfery za rok 2018 (v EUR) - zúčtovanie: 

Názov zostatku v členení podľa 
štruktúry súvahy /riadky súvahy 
134 až 139/ 

Stav záväzku 
k 31.12.2018 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 

období /384/ 
- 

Stav záväzku 
k 31.12.2018 

z dôvodu 
prijatých 
transferov 

357 003 – zabezpečenie 
materiálno-technického 
vybavenia DHZO 

0 B 3.000,00 3.000,00 0 0 

357 006 – náter strechy na 
kultúrnom dome 0 B 10.000,- 10.000,-   
357 007 – zvýšenie energetickej 
efektívnosti PZ 0 K 29.983,98 0 29.983,98 0 
357 100 – stravné a plnenie 
školských povinností pre deti v 
HN 

0 B 1.501,00 1.501,00 0 0 

357 101 – osobitný príjemca 
sociálnych dávok  0 B 3.060,22 3.060,22 0 0 
357 200 – projekt ESF- aktivácia 
uchádzačov o zamestnanie §52 0 B 599,26 599,26 0 0 
357 201 – projekt ESF- Šanca na 
zamestnanie § 54 0 B 2.363,70 2.363,70 0 0 
357 202 – projekt ESF- Šanca na 
zamestnanie § 50j 0 B 8.442,34 8.442,34 0 0 

357 300 – voľby 0 B 543,29 543,29 0 0 

357 400 – dotácia REGOB 0 B 443,52 443,52 0 0 
357 401 – dotácia životné 
prostredie 0 B 126,17 126,17 0 0 
357 402 – dotácia cestná 
doprava a pozem. komunikácie 0 B 58,06 58,06 0 0 

357 403 – skladník CO 0 B 463,51 463,51 0 0 

357 404 – register adries  0 B 27,60 27,60 0 0 
357 501 – dotácia prenesené 
kompetencie ZŠ 0 B 323.038,00 323.038,00 0 0 
357 502 – vzdelávacie poukazy 
ZŠ 0 B 2.157,00 2.157,00 0 0 
357 504 – MŠ predškolská 
výchova 0 B 2.479,00 2.479,00 0 0 

357 507 – asistent učiteľa 0 B 3.360,00 3.360,00 0 0 

357 511 – učebnice  0 B 43,00 43,00 0 0 

357 512 – lyžiarsky kurz 0 B 2.400,00 2.400,00   

357 514 – škola v prírode  0 B 2.800,00 2.800,00 0 0 
357 515 – skvalitnenie 
podmienok žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  

0 B 450,00 450,00 0 0 

357 516 – oprava vykurovacích 
telies v ZŠ 0 B 55.000,00 0 55.000,00 0 

 Granty a transfery boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

6.3         FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNYM FONDOM. 

 Obec Istebné v roku 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 

6.4         FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ 

 Obec Istebné v roku 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu o partnerstve s inou obcou. 
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6.5         FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM VÚC 

 Obec Istebné získala v roku 2018 od Žilinského samosprávneho kraja bežný transfer  na projekt „Dni 
obce Istebné“ v sume 800 €, ktorý bol poskytnutý na účel v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych 
aktivít, v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Okrem toho získala aj kapitálový transfer na projekt 
„Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov“ v sume 2 000 €, ktorý bol poskytnutý na rekonštrukciu 
miestneho cintorína – výstavbu spevnených plôch – chodníka a osvetlenie cintorína. 

Dotácie a transfery za rok 2018 (v EUR) - zúčtovanie: 

Názov zostatku v členení podľa 
štruktúry súvahy /riadky súvahy 
134 až 139/ 

Stav záväzku 
k 31.12.2018 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 

období /384/ 
- 

Stav záväzku 
k 31.12.2018 

z dôvodu 
prijatých 
transferov 

357 601 – „Dni obce Istebné“ 0 B 800 800 0 0 
359 000 – výstavba miestnej 
infraštruktúry 0 B 2 000 0 2 000 0 

   

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2018 

 
 Aktíva, t. j. majetok spolu za obec a ZŠ s MŠ, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 
2.597.976,97 EUR.  
 Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky za obec a ZŠ s MŠ, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 
predstavujú sumu 2.597.976,97 EUR. 
 
Členenie aktív za obec ( v EUR) : 
Aktíva - názov Počiatočný stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Dlhodobý majetok, v tom: 1.572.635,74 1.604.366,85 
Dlhod. nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1.369.304,40 1.401.035,51 
Dlhodobý finančný majetok 203.331,34 203.331,34 

Obežný majetok, v tom: 515.988,07 586.205,65 
Zásoby 0 0 
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 381.097,19 367.347,34 
Pohľadávky 13.135,22 15.238,13 
Finančný majetok 121.755,66 203.620,18 

Časové rozlíšenie, v tom: 2.336,90 2.271,66 
Náklady budúcich období 2.336,90 2.271,66 
Príjmy budúcich období 0 0 
 
Členenie pasív za obec ( v EUR): 
Pasíva  - názov Počiatočný stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Vlastné zdroje krytia majetku, v tom: 1.063.187,51 1.115.739,07 
Oceňovacie rozdiely 0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia 68.274,00 54.119,26 
Záväzky 32.744,21 31.356,67 
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Členenie aktív za ZŠ s MŠ (v EUR) : 
Aktíva - názov Počiatočný stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Dlhodobý majetok, v tom: 381.090,28 367.304,56 
Dlhod. nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 381.090,28 367.304,56 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok, v tom: 40.153,63 37.549,91 
Zásoby 1.491,16 1.449,30 
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 0 0 
Pohľadávky 0 0 
Finančný majetok 38.662,47 36.100,61 

Časové rozlíšenie, v tom: 40,57 278,34 
Náklady budúcich období 40,57 278,34 
Príjmy budúcich období 0 0 
 
Členenie pasív za ZŠ s MŠ (v EUR): 
Pasíva  - názov Počiatočný stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Vlastné zdroje krytia majetku, v tom: - 237,59 - 6.920,15 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia - 1.863,96 - 6.920,15 
Záväzky 421.522,07 367.347,34 
 
Bilancia pohľadávok 
 
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2017 – 2018  - obec (údaje v tis. EUR): 
Pohľadávky 2017 2018 

Pohľadávky celkove, v tom: 13,14 15,24 
- pohľadávky daňové 3,21 4,89 
- pohľadávky nedaňové 9,35 9,71 

- poskytnuté prevádzkové preddavky 0,16 0,31 
- pohľadávky voči zamestnancom – zostatok PHM v 
osobnom aute a požiarnej technike 0,42 0,33 

- ostatné pohľadávky 0 0 
 
Bilancia záväzkov 
 
Prehľad vývoja záväzkov za roky 2017 – 2018 za obec (údaje v tis. EUR): 
Záväzky 2017 2018 

Záväzky celkove, v tom: 32,74 31,36 
- zo sociálneho fondu 0,62 0,67 

- voči dodávateľom 4,06 5,55 

- voči zamestnancom 5,17 6,02 

- zo zdravotného a sociálneho poistenia 3,71 4,44 

- daň z príjmov  0,83 1,06 

- záväzky z prenájmu - leasing 0 0 

- iné záväzky 3,08 3,06 

- dlhodobé bankové úvery 15,27 8,96 

- zákonné krátkodobé rezervy 0 1,60 
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Prehľad vývoja záväzkov za roky 2017 – 2018 za ZŠ s MŠ  (údaje v tis. EUR): 
Záväzky 2017 2018 

Záväzky celkove, v tom: 421,52 412,05 
- zo sociálneho fondu 1,59 1,49 

- voči dodávateľom 2,53 0,18 

- voči zamestnancom 18,09 18,68 

- zo zdravotného a sociálneho poistenia 11,37 11,87 

- daň z príjmov  2,42 2,58 

- zúčtovanie transferov obce 381,10 367,35 

- iné záväzky 0,47 0,51 

- prijaté preddavky 3,95 4,64 

- zákonné krátkodobé rezervy 0 4,75 
 

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 

 Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2018 spolu s porovnaním stavu k 
predchádzajúcemu obdobiu. 
 
Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku 
Záväzky celkom 
k 31.12.2018 v 

EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti 

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 10.363,81 10.363,81  
- zamestnancom 24.692,51 24.692,51  
- poisťovniam  16.318,88 16.318,88  
- daňovému úradu 3.643,96 3.643,96  
- štátnemu rozpočtu    
- bankám 8.960,00 8.960,00  
- štátnym fondom    
- ostatné záväzky 5.732,13 5.732,13  

Záväzky spolu k 31.12.2018 69.711,29 69.711,29 0 
 
 
Stav úverov k 31.12.2018 

 
Veriteľ 

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná 
splátka 
istiny 
za rok 
2018 

Ročná 
splátka 
úrokov 
za rok 
2018 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

SZRB 
Rekonštrukcia 
miestnej 
komunikácie v 
sídlisku 

30.000,00 6.312,00 241,16 8.960,00 2020 
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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  940.028,79 
- skutočné bežné príjmy RO  45.178,75 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 985.207,54 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 8.960,00 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 8.960,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 8.960,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017 § 17 ods.6 písm. a) 

8.960,00 985.207,54 0,009 % 

 
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  940.028,79 
- skutočné bežné príjmy RO  45.178,75 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 985.207,54 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 331.031,37 
- dotácie z MF SR 19.349,91 
- účelovo určené peňažné dary  13.300,00 
- dotácie účelovo určené -ZŠ 257,70 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 o: 363.938,98 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 621.268,56 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:   

- 821005 6.312,00 
- 651002 241,16 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 6.553,16 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

6.553,16 621.268,56 0,0105 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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9. ÚDAJE O HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 Obec Istebné nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI  

 Obec Istebné nevykonávala v roku 2018 podnikateľskú činnosť. 

11. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE 

Obec nemala vytvorený a schválený programový rozpočet. 

12. NÁVRH UZNESENIA OZ 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2018: 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 
a schvaľuje: 

I.  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.  
II.  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 25.440,12  EUR na: 

 
a)  vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 6.312,00 EUR 
b ) tvorbu rezervného fondu v sume  15.940,71 EUR 
c)  tvorbu účelového fondu vo výške 3.187,41 EUR. 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  

I.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018. 

 

 

 

V Istebnom      10.05.2018 

Vypracovala:   Ing. Maťugová Jana     Predkladá:                                                                                                            

          Bc. Lýdia Fačková 

                                                                                                                            starostka obce 

 

 

Prílohy:  
1. Finančné výkazy k 31. 12. 2018 
2. Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2018 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 
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