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Uznesenie č. 3/5/2/2020: 
A 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie: 

1. správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké Chlievany 
za rok 2019, 

2. správu audítora k hospodáreniu obce za rok 2019. 
B 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Veľké Chlievany  a celoročné hospodárenie obce Veľké Chlievany 
za rok 2019  bez výhrad, 

2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké Chlievany za rok 2019           
na tvorbu rezervného fondu vo výške  501,08 EUR, 

3. použitie rezervného fondu za roky 2017 - 2019 v prospech miezd a odvodov v sume 
6.075,00 EUR zo sumy 40.342,63 EUR. 
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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. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením                  
č. 10/8/2018 B). 
Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 5/7/2/2019    
- druhá zmena schválená dňa 27.08.2019 uznesením č. 3/5/3/2019 
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 5/7/4/2019 

 
 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019 v EUR 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 180.892,09 279.584,37 
z toho :   
Bežné príjmy 116.357,00 158.109,28 
Kapitálové príjmy 0,00 22.200,00 
Finančné operácie príjmy 64.535,09 99.275,09 
Výdavky celkom 180.892,09 264.584,37 
z toho :   
Bežné výdavky 116.357,00 148.709,28 
Kapitálové výdavky 64.535,09 104.275,09 
Finančné operácie výdavky 0,00 11.600,00 
Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 15.000,00 
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Prehľad o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2019 

 
 
  

 
Rozpočet 

2019 
Upravený    
rozpočet 

2019 

Skutočnosť 
plnenia 

k 31.12.2019 

% 
plnenia 

1 Bežné príjmy 116.357,00 158.109,28 152.228,00 96,28
2 Bežné výdavky 116.357,00 148.709,28 120.207,25 80,83
 Rozdiel bežného rozpočtu 0,00 9.400,00 32.020,75 

3 Kapitálové príjmy 0,00 22.200,00 22.200,00 100,00
4 Kapitálové výdavky 64.535,09 104.275,09 94.800,82 90,91
 Rozdiel kapitálového rozpočtu 0,00 -82.075,09 -72.600,82 

5 Príjmu spolu bežné a kapitálové 116.357,00 180.309,28 174.428,00 96,74
6 Výdavky spolu bežné a kapitálové 180.892,09 252,984,37 215.008,07 84,99
 Rozdiel bežného a kapitál. rozpočtu 0,00 -72.675,09 -40.580,07 

7 Fin. operácie príjmové 64.535,09 99.275,09 117.321,68 118,18
8 Fin. operácie výdavkové 0,00 11.600,00 11.464,64 98,83
 Rozdiel fin. operácií 0,00 87.675,09 105.857,04 

 
9 Príjmy spolu 180.892,09 279.584,37 291.749,68 104,35
10 Výdavky spolu 180.892,09 264.584,37 226.472,71 85,60

 
 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

279.584,37 291.749,68 104,35 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 279.584,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
291.749,68 EUR, čo predstavuje  104,35 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

158.109,28 152.228,00 96,28 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 158.109,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
152.228,00 EUR, čo predstavuje  96,28 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

135.183,55                   129.385,10                95,71 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 115.250,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 110.150,48 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 95,58 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 13.316,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13.052,13 EUR, čo 
je 98,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.836,57 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 5.199,96 EUR a dane z bytov boli v sume 15,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  13.043,94 EUR, nedoplatky za minulý rok v sume 8,19 EUR, čo predstavuje: 
- daň z pozemkov: 2,47 EUR, 
- daň zo stavieb: 5,72 EUR. 
K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 
 
Daň za psa 
Z rozpočtovaných 336,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 309,40 EUR, čo je 
92,08 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 309,40 EUR, nedoplatky z minulých 
rokov neboli žiadne. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných 171,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 171,55 EUR, čo je 
100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 171,55 EUR, nedoplatky z minulých 
rokov neboli žiadne. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného 
priestranstva. 
 
 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
Z rozpočtovaných 6.110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.701,54 EUR, čo je 
93,31 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.654,82 EUR, nedoplatky z minulých 
rokov v sume 46,72 EUR. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3.640,00 3715,54 102,08 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1.540,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.875,54 EUR, čo je 
121,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja tovarov a služieb v sume 
1.157,33 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 360,00 EUR a príjem z prenajatých 
budov, priestorov a objektov v sume 358,21 EUR.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 2.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.840,00 EUR, čo je 
87,62 % plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

395,00 444,48                 112,53 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 395,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 444,48 
EUR, čo predstavuje 112,53 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy patria aj rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 18.890,73 EUR bol skutočný príjem vo výške 18.682,88 
EUR, čo predstavuje 98,90 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Trenčín, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 

45,81 Prenesený výkon štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie  

MV SR, sekcia ver. správy, Bratislava 161,70 Prenesený výkon štátnej správy na 
úseku hlásenia pobytu občanov 

MV SR, sekcia ver. správy, Bratislava 29,20 Prenesený výkon štátnej správy na 
úseku registra adries 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 
Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 

3.000,00 Na materiálno-technické 
vybavenia DHZO, osobné ochran. 
prac. prostriedky, odbornú 
prípravu členov DHZO, servis 
a opravy techniky a vozidiel 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Partizánske, Námestie SNP 151/6, 958 
01 Partizánske 

3.608,92 Refundácia z ÚPSVaR (podpora 
rozvoja miestnej a regionálnej 
zamestnanosti § 50j) 

Slovenská agentúra život. prostredia, 
Tajovského 28,  975 90 Banská 
Bystrica 

4.990,73 Projekt: „Revitalizácia stromov    
v obci 3. etapa“ 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou 1.061,24 Voľby prezidenta SR 
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou 785,28 Voľby do Európskeho parlamentu 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

2.000,00 Projekt „Zeleň do Parku Juraja 
Palkoviča“ 

Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 
813 70 Bratislava 1 

3.000,00 Projekt: „Fitness v prírode pre 
každého“ 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

22.200,00 22.200,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 22.200,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
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Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 22.200,00 EUR po zmene bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22.200,00 
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
 
Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

15.000,00 Dotácia na: „Rekonštrukcia 
budovy kabín č. 195 v športovom 
areáli“ 

Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 
810 05 Bratislava 

7.200,00 Dotácia na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie 

 
Prijatý grant na rekonštrukciu kabín v sume 15.000,- EUR nebol v priebehu roka 2019 použitý, 
plánujeme použiť v roku 2020. 
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

99.275,09 117.321,68 118,18 
 
Príjmy finančných operácií boli rozpočtované v sume 99.275,09 EUR a v priebehu roka  bola  
skutočnosť ich plnenia nesprávne zaúčtovaná   k 31.12.2019 v sume 117.321,68 EUR.  
 
K 01.01.2019 bol omylom zapojený do finančných operácií príjmy zostatok finančných 
prostriedkov v pokladnici v sume 82,68 € a zostatok na bankových  účtoch k 1.1.2019 v sume 
82.499,00 €.  
 
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 34.740,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 
12.02.2019 uznesením č. 7/7/1/2019 na zakúpenie: 
- pozemkov v sume 2.130,48 EUR, 
- nákup budov v sume 32.609,52 EUR spolu v sume 34.740,00  
 
V roku 2019 v rámci finančných operácií príjmy neboli zaúčtované nevyčerpané účelové 
finančné prostriedky, ktoré sa vylúčili z výsledku hospodárenia za rok 2018  a  boli v 
priebehu roku 2019 použité nasledovne: 

- rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v sume: 9.000,- EUR - nepoužité 
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 29.103,34 EUR - použité 
- prevencia kriminality, kamerový systém 2. etapa v sume 5.000,- eur, použité v sume 

3.771,77 EUR 
 
Nadväzne na uvedené  použité  fin. prostriedky v roku 2019 v sume 32.875,11 EUR sme 
pripočítali v tejto časti príjmov. 
Nepoužité finančné prostriedky v sume 9.000,- EUR na rekonštrukciu domu smútku budú 
zapojené cez finančné operácie príjmy v roku 2020. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

264.584,37 226.472,71 85,60 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 264.584,37 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 226.472,71 EUR, čo predstavuje  85,60 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

148.709,28 120.207,25 80,83 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 148.709,28 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 120.207,25 EUR, čo predstavuje  80,83 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 36.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 37.598,71 EUR, 
čo je 104,44 % čerpanie.  

 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  14.788,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15.009,83 EUR, 
čo je 101,50 % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 90.921,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 63.812,69 EUR, 
čo je 70,18 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 6.400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2.962,66 EUR, čo 
predstavuje 64,29 % čerpanie. 
 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 463,36 EUR, čo 
predstavuje 77,23 % čerpanie. 
 
 
2. Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

104.275,09                 94.800,82                90,91 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 104.275,09 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 94.800,82 EUR, čo predstavuje  90,91 % čerpanie.  
 
V rámci kapitálových výdavkov boli  finančné prostriedky použité  na nasledovné výdavky: 
- Nákup ostatných nehmotných aktív (Územný plán obce Veľké Chlievany) 
Z rozpočtovaných 12.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 12.000,00 
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
- Nákup pozemkov 
Z rozpočtovaných 2.130,48 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.130,48 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie, použité finančné prostriedky z čerpaného úveru obcou. 
- Nákup budov, objektov alebo ich častí (RD súp. č. 117 a RD súp. č. 132) 
Z rozpočtovaných  32.609,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 32.609,52 
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie, použité finančné prostriedky z čerpaného úveru obcou. 
- Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (Kamerový systém v obci 2. etapa) 
Z rozpočtovaných  3.771,77 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3.771,77 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
- Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZO Veľké 
Chlievany) 
Z rozpočtovaných  30.635,09 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 30.681,70 
EUR, čo predstavuje 100,15 % čerpanie. 
- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (Bezbariérový vstup na OcÚ) 
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4.753,20 EUR, 
čo predstavuje 95,06 % čerpanie.  
- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (Verejné osvetlenie na cintorín) 
Z rozpočtovaných 4.100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4.095,35 EUR, 
čo predstavuje 99,89 % čerpanie.  
- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (Stavebné úpravy pred DS na cintoríne) 
Z rozpočtovaných 4.900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4.758,80 EUR, 
čo predstavuje 97,12 % čerpanie.  
 
 

3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

11.600,00                 11.464,64                  98,83 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11.600,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume 11.464,64EUR, čo predstavuje  98,83 % čerpanie.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11.600,00 EUR na splácanie istiny 
z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11.464,64 EUR, čo predstavuje 
98,83 %.  
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce 

 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 152.228,00
Bežné výdavky spolu 120.207,25
Bežný rozpočet 32.020,75
Kapitálové  príjmy spolu 22.200,00
Kapitálové  výdavky spolu 94.800,82
Kapitálový rozpočet  -72.600,82
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -40.580,07
Vylúčenie z prebytku  -15.069,32
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -55.649,39
Príjmové finančné operácie, prijatý uver 34.740,00
Príjmové finančné operácie, doúčtovanie účel. fin. prostriedkov 2018 32.875,11
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 11.464,64
Rozdiel finančných operácií 56.150,47
PRÍJMY SPOLU   242.043,11
VÝDAVKY SPOLU 226.472,71
Hospodárenie obce  15.570,40
Vylúčenie z prebytku 15.069,32
Upravené hospodárenie obce 501,08
 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019 v sume -40.580,07 EUR  zistený 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 15.069,32 
EUR. 
 
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 kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcich rozpočtových rokov  v sume 15.000,-EUR, a to na : 

- rekonštrukciu budovy kabín č. 195 v športovom areáli v sume 15.000,00 EUR 
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde v sume 69,32 EUR 
 
Časť finančných operácií v sume  55.649,39 EUR, bola  použitá na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 55.649,39 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 501,08 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 501,08 EUR  
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
501,08 EUR.  
 
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  394,33       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok 2018 

0,00      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 39.447,22 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
uznesenie č. 3/5/2/2019 zo dňa 25.06.2019           
- na kapitálové výdavky 
 

 
 

0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2019 39.841,55       

 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 31,12 
Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    364,07 
               - ostatné prírastky 0,00     
Úbytky   - pitný režim zamestnancov                      19,08   
               - ostatné úbytky                                           306,79    
KZ k 31.12.2019 69,32 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 348.055,32 392.137,61 

Neobežný majetok spolu 264.546,76 325.895,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 11.666,00 
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Dlhodobý hmotný majetok 178.584,66 228.266,97 

Dlhodobý finančný majetok 85.962,10 85.962,10 

Obežný majetok spolu 83.081,84 65.763,27 

z toho :   

Zásoby 116,28 350,64 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  383,88 135,66 

Finančné účty  82.581,68 65.276,97 

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

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

Časové rozlíšenie  426,72 479,27 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 348.055,32 392.137,61 

Vlastné imanie  275.732,49 285.937,84 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  275.732,49 285.937,84 

Záväzky 4.998,10 29.828,66 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 31,12 69,32 

Krátkodobé záväzky 4.466,98 5.983,98 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 23.275,36 

Časové rozlíšenie 67.324,73 76.371,11 

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

k 31.12.2019 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 1.226,59 1.226,59 0,00 
- zamestnancom 2.604,45 2.604,45 0,00 
- poisťovniam  1.749,61 1.749,61 0,00 
- daňovému úradu 403,33 403,33 0,00 
- bankám 23.275,36 23.275,36  
- ostatné záväzky 569,32 569,32 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2019 29.828,66 29.828,66 0,00 
 
 
Stav úverov k 31.12.2019  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
Prima banka 
Slovensko, a.s. 

Financovanie 
nadobudnutia 
nehnuteľností 

34.740,00 11.464,64 263,36 23.275,36 2021 

       
       
       

 
Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na financovanie kúpy nehnuteľností RD súp. č. 117 
a RD súp. č. 132. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021, splátky istiny a úrokov sú 
mesačné. 

 
 

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 31.12.2018 
z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  133.062,07 
- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 133.062,07 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho: 23.275,36 

- zostatok istiny z bankových úverov 23.275,36 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
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- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 23.275,36 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 23.275,36 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
23.275,36 133.062,07 17,49 % 

 
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 31.12.2018 
z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  133.062,07 
- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 133.062,07 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2.083,23 
- dotácie zo ŠR 5.608,92 
- dotácie z ÚV SR 18.000,00 
- dotácie z MDaV SR 7.200,00 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary   
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov   

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 32.892,15 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 100.169,92 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  
- 821005 11.464,64 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002 263,36 
- 651003  
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 11.728,00 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

11.728,00 100.169,92 11,71 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.  

 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Obce Veľké Chlievany občianskemu združeniu na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
DHZO Veľké Chlievany - bežné výdavky na 
rozvoj práce s mládežou, športovú činnosť a 
propagáciu obce 

800,00 EUR 800,00 EUR 0,00 

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Veľké Chlievany. 

 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
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. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Obec nezriadila ani nezaložila žiadne právnické osoby. 
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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 - 

Okresný úrad Trenčín, 
odbor starostlivosti 
o životné prostredie 

Prenesený výkon štátnej 
správy starostlivosti o život. 
prostredie - bežné výdavky 

45,81 45,81 0,00 

MV SR, sekcia ver. 
správy, Bratislava 

Prenesený výkon štát. správy 
na úseku hlásenia pobytu 
občanov - bežné výdavky 

161,70 161,70 0,00 

MV SR, sekcia ver. 
správy, Bratislava 

Prenesený výkon štát. správy 
na úseku registra adries - 
bežné výdavky 

29,20 29,20 0,00 

Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR, 
Kutuzova 17, 831 03 
Bratislava 3 

Na materiálno-technické 
vybavenia DHZO, osobné 
ochran. prac. prostriedky, 
odbornú prípravu členov 
DHZO, servis a opravy 
techniky a vozidiel - bežné 
výdavky 

3.000,00 3.000,00 0,00 

Okresný úrad Bánovce 
nad Bebravou 

Voľby prezidenta SR – bežné 
výdavky 

1.061,24 1.061,24 0,00 

Okresný úrad Bánovce 
nad Bebravou 

Voľby do Európskeho 
parlamentu – bežné výdavky 

785,28 785,28 0,00 

Úrad práce, soc. vecí 
a rodiny Partizánske, 
Námestie SNP 151/6, 
958 01 Partizánske 

Refundácia z ÚPSVaR 
(podpora rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti  
§ 50j) - bežné výdavky 

3.608,92 3.608,92 0,00 

 

TSK, K dolnej stanici 
7282/20A,    911 01 
Trenčín 

Dotácia na projekt: „Zeleň do 
Parku Juraja Palkoviča“         
– bežné výdavky 

2.000,00 2.000,00 0,00 

Úrad vlády SR, 
Námestie slobody 1, 
813 70 Bratislava 1 

Dotácia na projekt: „Fitness 
v prírode pre každého“         
– bežné výdavky 

3.000,00 3.000,00 0,00 

Úrad vlády SR, 
Námestie slobody 1, 
813 70 Bratislava 

Dotácia na: „Rekonštrukcia 
budovy kabín č. 195 
v športovom areáli“              
– kapitálové výdavky 

15.000,00 0,00 15.000,00 

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR, Nám. 
Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

Dotácia na spracovanie 
územnoplánovacej 
dokumentácie – kapitálové 
výdavky 

7.200,00 7.200,00 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 

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 - 

Slov. agentúra život. 
prostredia, Tajovského 
28, Banská Bystrica 

Projekt: „Revitalizácia 
stromov v obci 3. etapa“ - 
bežné výdavky 

4.990,73 4.990,73 0,00 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.  
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 
 


