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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA ZA ROK 2018 HODNOTIACA ČASŤ
1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtového hospodárenia obce v roku 2018
Rozpočet Obce Závažná Poruba na rok 2018 ako základný nástroj finančného hospodárenia
obce, ktorým sa v roku 2018 riadilo financovanie úloh a funkcií obce bol schválený
uznesením č. 31/2017 dňa 21.12.2017.
Zmeny rozpočtu:
 prvá zmena schválená dňa 31.3.2018 rozpočtovým opatrením starostu č.1/2018
 druhá zmena schválená dňa 30.4.2018 uznesením OZ č.12/2018
 tretia zmena schválená dňa 29.6.2018 uznesením OZ č.20/2018 a 30.6.2018 rozpočtovým
 opatrením starostu č.3b/2018
 štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2018 rozpočtovým opatrením starostu č.4/2018
 piata zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením starostu č. 5/2018
Obec Závažná Poruba v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 7
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 583/2004).
Rozpočet v programovej štruktúre obec nevytvárala. Predmetom tejto správy je vyhodnotenie
plnenia upraveného rozpočtu obce k 31.12.2018.
Bežný rozpočet na rok 2018 bol po úprave zostavený ako prebytkový s výškou prebytku
55 698,- eur. Bežné príjmy boli plánované vo výške 1 136 327,- eur, skutočnosť za rok 2018
dosiahla výšku 1 124 823,79 eur. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 080 629,eur, skutočne čerpané boli vo výške 1 017 780,91 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu Obce Závažná Poruba za rok 2018
bol prebytok vo výške 107 042,88 eur.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 bol po úprave zostavený ako schodkový s výškou schodku
– 146 265,- eur. Kapitálové príjmy plánované vo výške 556 407,- eur a dosiahli čiastku
42 215,19 eur a kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 702 672,- eur a boli čerpané
v sume 123 222,55 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitálového rozpočtu Obce Závažná Poruba za rok
2018 bol schodok vo výške -81 007,36 eur.
Príjmové finančné operácie boli plánované vo výške 157 048,- eur. Skutočnosť bola vo
výške 94 690,20 eur. Výdavkové finančné operácie schválené vo výške 66 481,- eur sa
realizovali vo výške 64 879,67 eur.
Výsledok finančných operácií Obce Závažná Poruba za rok 2018 bol prebytok vo výške
29 810,53 eur.
Na základe uvedených výsledkov dosiahlo rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba
vrátane finančných operácií prebytok vo výške 55 846,05 eur.
Prehľad o plnení rozpočtu v roku 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Schválený
rozpočet 2018

Rozpočet 2018

Upravený
rozpočet 2018

Plnenie rozpočtu
k 31.12.2018

Bežné príjmy

999 010,00

1 136 327,00

1 124 823,79

Kapitálové príjmy

528 191,00

556 407,00

42 215,19

54 063,00

157 048,00

94 690,20

1 581 264,00

1 849 782,00

1 261 729,18

Bežné výdavky

943 629,00

1 080 629,00

1 017 780,91

Kapitálové výdavky

571 154,00

702 672,00

123 222,55

66 481,00

66 481,00

64 879,67

1 581 264,00

1 849 782,00

1 205 883,13

55 381,00

55 698,00

107 042,88

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu

-42 963,00

-146 265,00

-81 007,36

Výsledok hospodárenia rozpočtu bežného roka

12 418,00

-90 567,00

26 035,52

-12 418,00

90 567,00

29 810,53

0,00

0,00

55 846,05

Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu:

Finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu

Výsledok finančných operácii
Výsledok hospodárenia vrátane finančných
operácií
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1.2. BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
DAŇOVÉ PRÍJMY
DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU rozpočtované vo výške 450 471
eur tvoril podiel na výnose daní z príjmov fyzických osôb poukazovaný obciam v zmysle
zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa metodiky určenej nariadením
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Rozdelenie týchto prostriedkov obcí zabezpečovalo MF SR prostredníctvom daňových
úradov podľa ich skutočného mesačného inkasa. Skutočnosť dosiahla výšku 450 470,35 eur.
Pri porovnaní so skutočnosťou za rok 2017 sa v roku 2018 zvýšili tieto zdroje obce
o 47 855,84 eur, čo činil ich nárast o 11,89 %.
DAŇ Z MAJETKU tvorila daň z nehnuteľností, ktorej správu vykonáva obec v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre rok 2018 sa sadzby tejto dane
nemenili a jej výber sa realizoval v súlade s platným VZN č.1/2015. Výnos z daní
z nehnuteľnosti je v plnom rozsahu príjmom rozpočtu obce. Upravený rozpočet príjmov tejto
dane na rok 2018 činil výšku 150 187,- eur, skutočnosť dosiahla výšku 150 178,18 eur.
Z tejto dane tvorila daň z pozemkov výšku 10 063,27 eur, daň zo stavieb bola dosiahnutá vo
výške 140 059,68 eur a daň z bytov 55,23 eur. Obec zaznamenala mierny nárast vo výbere
tejto dane oproti roku 2017, a to o 3 051,19 eur.
DANE ZA TOVARY A SLUŽBY boli dosiahnuté v celkovej výške 26 297,60 eur a tvorili
ich ostatné miestne dane - daň za psa, daň za predajné automaty, daň z ubytovania, daň za
ubytovanie podľa jednotlivých druhov je uvedené v tabuľkovej časti. Oproti roku 2017 sa
dosiahli vyššie príjmy o 335,31 eur.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU dosiahnuté vo výške
7 841,38 eur tvorili:
 príjmy z vlastníctva - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: 6 728,88 eur
 príjmy z vlastníctva - príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení: 1 112,50 eur
Tieto príjmy oproti minulému roku stúpli o 1 745,03 eur.
ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY tvorili poplatky a platby vo výške
183 869,44 eur z toho:
 administratívne poplatky tvorili správne poplatky a súdne poplatky vo výške 7 646,- eur.
Oproti minulému roku sa zvýšili o 4 924,50 eur, čo bolo hlavne z dôvodu vyššieho výberu
zo správnych poplatkov na úseku stavebného poriadku.
 Pokuty, penále a iné sankcie- išlo o pokutu za porušenie predpisov, a to za čiernu stavbu
vo výške 600,- eur.
 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške
148 159,63 eur tvorili poplatky za opatrovateľskú službu , za hlásenie miestneho rozhlasu,
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za služby v domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, poplatky za hrobové
miesta, poplatky za služby knižnice - členské a príjem zo vstupného za kultúrne
predstavenie.
 Príjmy za školy a školské zariadenia- školné za materskú školu a školský klub detí vo
výške 6 805,- eur.
 Príjmy za stravné a réžiu v školskej jedálni vo výške 20 658,81 eur.
ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, VKLADOV A ÁŽIO tvorili príjmy
z vkladov vo výške 293,10 eur.
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY dosiahnuté vo výške 5 269,69 eur tvorili:
 grant za praktikantku- ZŠ- 193,20 eur
 príjmy z výťažkov lotérií- 49,80 eur
 dobropisy – 3 126,34 eur
 vratky- 1 900,35 eur
GRANTY A TRANSFERY
TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY vo výške 300 604,05 eur tvorili:
 Transfery v rámci rozpočtu verejnej správy zo štátneho rozpočtu tvorili účelové
dotácie vo výške 294 291,80 eur:
 na školstvo 136 371,- eur na výkon prenesených kompetencií na úseku základného
školstva,
 na vzdelávacie preukazy – 1 638,- eur
 na predškolskú výchovu – 2 048,- eur
 na rodinné prídavky pre osoby, pre ktoré je obec súdom ustanovená za osobitného
príjemcu – 544,32 eur
 na sociálne zabezpečenie - DSS a ZpS- 129 456,- eur
 na voľby 2018- 505,66 eur
 príspevok z ÚPSVaR na riešenie politiky zamestnanosti - 6 530,94 eur
 na školu v prírode- ZŠ- 2 700,- eur
 na učebnice- ZŠ- 39,60 eur
 na asistenta učiteľa v ZŠ- 10 080,- eur
 na zabezpečovanie agendy
o na úseku stavebného poriadku – 1 421,91 eur
o na úseku matričnej činnosti – 2 019,92 eur
o na úseku civilnej ochrany – 99,32 eur
o na úseku starostlivosti o životné prostredie – 120,26 eur
o na úseku špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy – 55,34 eur
o na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov – 422,73 eur
o na úseku registra adries- 238,80 eur,
 Tuzemské bežné granty tvorili dotácie a dary vo výške 6 312,25 eur :
 na projekt včelnica- 4 862,25 eur
 na materiálne vybavenie DHZO- 1 400,- eur
 grant Coop Jednota- 50,- eur
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BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky obce tvorili výdavky na činnosť Obecného úradu a poslancov Obecného
zastupiteľstva, a to na mzdové a prevádzkové výdavky a poplatky za členské a príspevok pre
jednotlivcov reprezentujúcich obec celkom vo výške 185 467,17 eur. Výdavky sa oproti
minulému roku zdvihli o 13 029,33 eur, čo bolo spôsobené hlavne tým, že v roku 2018 boli
aj rozpočtovo zaúčtované do výdavkov mzdové nároky za mesiac december 2018, čiže
z rozpočtu roku 2018 bolo uhradených 13 splátok miezd, a to za mesiace 12/2017 – 12/2018.
Ďalšie výdavky súvisia so splácaním úrokov z úverov, ktoré boli poskytnuté obci a
manipulačné poplatky bankám súvisiace s uvedenými úvermi, ktoré boli realizované v
celkovej výške 4 851,53 eur.
Výdavky civilnej ochrany t.j. výdavky na riadenie vecí a služieb na úseku tejto ochrany boli
čerpané vo výške 119,32 eur. Išlo o výdavky na mzdu pre pracovníka CO. Z tejto sumu bola
čiastka 99,32 eur obci refundovaná Obvodným úradom Liptovský Mikuláš a odvody vo
výške 20,- eur hradila obec z vlastných prostriedkov.
Skutočné čerpanie na administráciu a vykonávanie všeobecných služieb na úseku matričnej
činnosti bolo vo výške 2 019,92 eur. Činnosť obce na tomto úseku patrí medzi prenesené
kompetencie, ktoré boli delimitované na samosprávu štátnou správou od 1.1.2002 a bola
zabezpečovaná úväzkom 0,1 zamestnanca. Na jej činnosť bol Obvodným úradom
v Liptovskom Mikuláši poukázaný transfer vo výške 2 019,92 eur.
Výdavky vynaložené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov boli vo výške 422,73 eur a na register
adries vo výške 238,80 eur. Boli čerpané na mzdu pracovníčke, ktorá má túto evidenciu
v náplni práce.
Na komunálne voľby v roku 2018 boli pre obec pridelené finančné prostriedky na
zabezpečenie a prípravu volieb a na zákonné nároky na odmeny členov volebnej komisie,
ktorí zabezpečovali samotný priebeh volieb. Výdavky súvisiace s týmito voľbami boli vo
výške 533,38 eur a boli plne financované z dotácie zo ŠR.
Výdavky na úseku životného prostredia z účelovej dotácie zo ŠR boli vynaložené na služby
súvisiace s ochranou ŽP vo výške 120,26 eur.
Prostredníctvom projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši
mala obec zamestnanú 1 pracovníčku v rámci projektu chránené pracovisko a 1 zamestnanca
ako pomocného pracovníka údržby budov a areálov, ktorý bol v rámci projektu prijatý od
1.4.2018 na 9 mesiacov a po jeho ukončení pokračuje v práci ako kurič. Celkové výdavky na
týchto 2 pracovníkov boli vo výške 5 927,43 eur, ktoré boli v roku 2018 refundované v tej
istej čiastke. Okrem týchto 2 zamestnancov obec v rámci projektov z UPSVaR prijala aj 1
zamestnanca na pozíciu opatrovateľky v DSS a ZpS s výdavkami vo výške 603,51 eur, ktoré
tiež boli obci refundované.
Ďalej obec poberala z ÚPSVaR ako osobitný príjemca rodinné prídavky na 2 deti, od
1.9.2018 na jedno dieťa, ktoré obec prepláca matke na základe dokladuje dokladu o zakúpení
potravín a potrieb pre maloletých. V roku 2018 to boli výdavky vo výške 544,32 eur.
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Výdavky spoločného stavebného úradu predstavovali sumu 5 534,- eur, z toho 1 421,91
eur bolo použitých z dotácie zo štátneho rozpočtu a 4 112,09 eur hradila obec zo svojho
rozpočtu. Príjmy súvisiace s výberom správnych poplatkov na tomto úseku dosiahli výšku
5 810,- eur, z čoho vyplýva, že v roku 2018 obec nedoplácala na tento prenesený výkon
štátnej správy.
Ochrana pred požiarmi t. z. výdavky na riadenie vecí a služieb na úseku tejto ochrany boli
čerpané vo výške 2 526,18 eur, a to na členské pre hasičov, na nákup pracovných odevov, na
povinné zmluvné poistenie hasičskej Ávie, na zaplatenie výdavkov na STK, na účasť na
súťažiach a na potraviny zakúpené na výročnú členskú schôdzu. Z uvedených výdavkov boli
z dotácie pre DHZO kryté výdavky vo výške 1400,- eur, a to na nákup zásahových hadíc
a odevov - opasky, prilby a pláštenky pre členov hasičského zboru.
Cestná doprava predstavovala výdavky vo výške 1 434,- eur formou transferu spoločnosti
ARRIVA Liorbus, a.s. na krytie stratovosti autobusových spojov smer Liptovský Mikuláš Závažná Poruba. Ďalej boli na tomto úseku z dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre
cestnú dopravu a miestne komunikácie vo výške 55,34 eur uhradená časť mzdy pracovníčky,
ktorá túto činnosti vykonáva - vydávanie prekopových povolení.
Správa a údržba ciest predstavovala výdavky súvisiace s prevádzkovaním a údržbou
miestnych komunikácií a výdavky na poistenie MK vo výške 1 838,96 eur.
Nakladanie s odpadmi je odvetvím, ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie a ukladanie
odpadu. Výdavky celkom dosiahli výšku 27 551,51 eur, pričom príjmy z odpadového
hospodárstva v roku 2018 dosiahli výšku – 20 878,32 eur, čiže z rozpočtu obce sa na tento
účel doplácalo 6 673,19 eur, čo činí 24,22 % z celkových výdavkov odpadového hospodárstva
obce.
Zo Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici bol obci poskytnutý grant v
rámci projektu „Včely sú život“ vo výške 4 862,25 eur. Celkové výdavky obce boli 6 591,81
eur, čiže obec doplácala na jeho realizáciu z vlastných prostriedkov 1 729,56 eur.
Na rozvoj obce a na služby v obci bola z rozpočtu vyčerpaná čiastka 37 830,53 eur, a to na
mzdy a odvody, úhradu výdajov spojených s vývozom zeleného odpadu, na výdavky na
kosenie a údržbu verejných priestranstiev a výdavky spojené s prevádzkovaním
viacúčelového ihriska. Aj v tejto kapitole sú oproti roku 2017 vyššie výdavky, a to o
7 955,47 eur z rovnakého dôvodu ako pri kapitole obce.
Výdavky na verejné osvetlenie predstavovali výdaje na úhradu za spotrebu elektrickej
energie a za údržbu verejného osvetlenia vo výške 4 965,48 eur. Oproti roku 2017 sme
zaznamenali ich nárast o 1 483,45 eur z dôvodu zvýšenia ceny, najmä v časti poplatkov za
distribúciu, ktoré obec nemôže ovplyvniť výberom obchodného partnera, aj keď v roku 2018
z dôvodu odstúpenia od zmluvy verejným obstarávaním vybratého partnera z dôvodu jeho
zániku a zazmluvnenia nového dodávateľa od 1.7.2018-31.12.2018 spoločnosť Energie2, a.s.
došlo aj k miernemu nárastu ceny tzv. silovej energie.
Rekreačné a športové služby predstavovali výdavky na podporu športovej činnosti na
území obce vo výške 33 274,85 eur. Formou dotácií pre športový, bežecký a lyžiarsky klub sa
vyčerpalo 27 850,- eur, ostatné výdavky v čiastke 5 424,85 boli za elektrickú energiu, vodné
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a stočné na tribúne a výdaje na priamu podporu športových aktivít organizovaných
preplatením výdavkov v prípade, ak obec bola spoluorganizátorom podujatia.
Obec má v správe telocvičňu, ktorú využíva aj základná a materská škola. Výdavky na ňu
boli vo výške 9 346,01 eur. Boli to výdavky spojené s údržbou telocvične a na nákup paliva
na vykurovanie.
Výdavky súvisiace s činnosťou knižnice predstavovali čiastku 1 375,60 eur, ktoré boli
použité na drobný nákup potrebný pri organizovaní besied a akcií pre deti, na mzdu pre
pracovníčku knižnice, aktualizáciu softvéru a poistenie knižnice.
Obec prevádzkuje Dom Milana Rúfusa, ktorého prioritou je zachovanie špecifík v posolstve
básnika a priblíženie atmosféry rodičovského domu. Výdavky spojené s chodom Domu
Milana Rúfusa predstavovali čiastku 6 771,58 eur. Okrem toho bola Občianskemu
združeniu Naveky závažná obcou priznaná dotácia vo výške 1000,- eur.
Ostatné kultúrne služby predstavovali výdavky súvisiace s činnosťou v kultúre v celkovej
výške 8 009,34 eur, a to na odmeny mimo pracovného pomeru na úseku kultúry, na výdavky
spojené s organizáciou kultúrnych podujatí, na tlač Porubských novín a výdavky súvisiace
s rozvojom divadelnej činnosti v obci.
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou súvisí s prevádzkou a činnosťou MŠ. Jej
výdavky boli vo výške 95 405,30 eur, čo je oproti minulému roku nárast o 18 664,87 eur, tiež
z dôvodov odvodu miezd za december do depozitu. Okrem týchto výdavkov bola vyčerpaná
aj suma 2 048,- eur zo štátnych prostriedkov, ktorá bola plene použitá na výchovu
a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Materská
škola vybrala školné od rodičov vo výške 4 245,- eur.
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je poskytované v ZŠ Milana Rúfusa
s celkovými výdavkami 154 246,26 eur. Tieto výdavky boli použité na prevádzku školy,
mzdy, odmeny a poistné pre zamestnancov školy. Zo vzdelávacích poukazov bola vyčerpaná
suma 1 638,- eur a na školu v prírode 2 700,- eur. V roku 2018 sa vyčerpali z roku 2017
prenesené finančné prostriedky na prevádzku, a to vo výške 3 224,46 eur. V základnej škole
boli výdavky na mzdy za december súčasťou rozpočtu bežného roka aj v minulých
obdobiach, čiže tieto nemali vplyv na zvýšenie výdavkov v roku 2018, ktoré oproti roku 2017
vzrástli o 15 179,92.
S prevádzkou školy súvisí aj činnosť školského klubu detí, ktorého výdavky boli vo
výške 30 220,74 eur, čo bolo o 6241,73 eur viac než v roku 2017. Nárast bol spôsobený
vyššími výdavkami na kúrenie a úhradou mzdy za december 2018 do depozitu. Výdavky
spojené s činnosťou školského klubu detí boli použité na mzdy a poistné pre pracovníčky
školského klubu detí a na nákup materiálu a pomôcok, ktoré deti v klube využívali a na nákup
peletiek na vykurovanie. Školský klub detí vybral od rodičov školné vo výške 2 560,- eur.
Školské stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni. Výdaje na jej činnosť boli vo
výške 68 970,67 eur, čo bol taktiež nárast výdavkov, a to v sume 24 885,54 eur najmä
z dôvodu splátky 13 platov. Príjem za stravné bol vo výške 20 658,81 eur.
Sociálna starostlivosť a starostlivosť o dôchodcov je obcou zabezpečená v Domove
sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Výdavky na túto opateru boli v roku 2018 vo
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výške 305 603,23 eur. Táto suma sa skladala z 2 zdrojov, a to z dotácie zo štátneho rozpočtu
vo výške 129 456,- eur a z vlastných zdrojov v sume 176 147,23 eur. Vlastné zdroje tvorili
poplatky od klientov vo výške 144 083,24 eur a zdroje z rozpočtu obce 32 063,99 eur. Aj
v tomto prípade ovplyvnilo zvýšenie výdavkov vyplatenie miezd za december 2018 na ťarchu
rozpočtu 2018. Zhrnutím o koľko výdavkov vynaložila obec z iných zdrojov viac ako
z platieb od klientov a zo štátnej dotácie je dôvodnú uviesť, že okrem vyššie uvedeného
financovala obec z vlastných zdrojov aj výdavky súvisiace so splácaním úverov na
rekonštrukciou stavby tohto zariadenia, spolu vo výške 26 154,21 eur, čiže celkom činila
čiastka, ktorú bolo potrebné vynaložiť zo zdrojov obce sumu 58 218,20 eur, čo je 19,05 % z
prevádzkových výdavkov.
Ďalšie sociálne služby predstavovali výdavky vo výške 5 454,27 eur. Išlo o výdavky na
opatrovateľskú službu občanom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským
prostredím. V súčasnosti má obec 2 opatrovateľky spolu s pracovným úväzkom 0,66. Príjem
za opatrovateľskú službu bol 547,50 eur, čo je 10 %.
Ku kapitole staroba patria aj výdavky na dary pre jubilantov, podpora klubu dôchodcov,
príspevok pre seniorov v rámci mesiaca október ako mesiaca úcty k starším a nákup
magnetofónu pre skupinu Seniorka, ktoré boli celkom vo výške 2 346,71 eur. Klub
dôchodcov vyčerpal sumu 680,86 eur a 960,- eur bolo vyplatených ako príspevok občanom
starším ako 70 rokov.
Výdavky súvisiace s prevádzkou domu smútku boli vo výške 2 889,56 eur.
V kapitole rodina a deti boli výdavky vo výške 1 642,61 eur, ktoré boli určené na finančný
príspevok pre deti pri narodení, na vecné dary pre detičky a na Mikulášske balíčky a na
balíčky pri príležitosti dňa detí pri organizovaní podujatia Cesta rozprávkovým lesom.
1.3. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Do tejto skupiny príjmov patria príjmy z predaja kapitálových aktív, kde išlo o odpredaj
verejnej kanalizácie, ktorú jej nadobúdateľ spláca podľa splátkového kalendára. V roku 2018
to bola čiastka 14 000,- eur. Ďalej obec získala ako kapitálový príjem transfer zo ŠR v čiastke
28 215,19 eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Bol to príjem z ministerstva vnútra SR.
Celkovo obec dosiahla kapitálové príjmy vo výške 42 215,19 eur.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 123 222,55 eur. Tvorili ich výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice vo výške 31 526,81 eur, z toho 28 215,19
eur zo štátneho rozpočtu, 551,62 eur bolo z vlastných prostriedkov a 2760,- eur boli výdavky
hradené z rezervného fondu, ktorý je tiež vlastným zdrojom obce. Na rekonštrukciu
a modernizáciu budovy materskej školy obec vynaložila 65 335,34 eur, a to z rezervného
fondu obce. Rekonštrukcia kotla v ZŠ bola v čiastke 23 370,40 eur, z toho 22 000,- eur boli
financie získané z dotácie z ministerstva školstva a 1 370,40 eur boli vlastné prostriedky obce.
Z kapitálových výdavkov bol tiež uhradený nákup malotraktora s radlicou na sneh, vlečkou a
bubnovou kosačkou spolu v čiastke 2 990,- eur
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1.4. FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli
dosiahnuté vo výške 94 690,20 eur. Z toho tvorili účelovo viazané finančné prostriedky
nevyčerpané v predchádzajúcom roku výšku 3 224,46 eur, ktoré boli použité na prevádzku
ZŠ. Okrem toho medzi finančné operácie roku 2018 patril aj kapitálový príjem získaný, ale
nevyčerpaný v roku 2017 na opravu kotla v ZŠ vo výške 22 000,- eur a v roku 2018 použité
prostriedky z rezervného fondu v čiastke 69 465,74 eur.
Výdavkovými finančnými operáciami sa realizovali výdavky vo výške 64 879,67 eur. Išlo
o výdavky na splácanie istín z bankových úverov obce, a to na splácanie istiny úveru na
chodníky v sume 17 743,75 eur, splácanie istiny úveru na rekonštrukciu DSS vo výške
8 484,00 eur a časť istiny na úver na verejnú kanalizáciu vo výške 14 000,- eur. Patrí sem aj
splácanie istiny z úveru ŠFRB, ktorý bol obcou zobratý na rekonštrukciu DSS. Jeho splatená
istina v roku 2018 predstavovala čiastku 13 924,76 eur. Ďalej sem patrí splácanie istín
z lízingu, a to na posýpač, traktor, pluh a náves spolu vo výške 10 727,16 eur.
1.5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO
FONDU
1.5.1 Rezervný fond
Obec Závažná Poruba vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Obec vedie
rezervný fond na samostatnom bankovom účte a o jeho použití rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Prehľad o stave rezervného fondu k 31.12.2018 je uvedený v tabuľke.
V prípade schválenia záverečného účtu a finančného vysporiadania roku 2018 tak, ako sa to
navrhuje v tomto návrhu sa jeho zdroje zvýšia na 132 040,81 eur.

P.č.
1.

2.

Tvorba
Zostatok fondu z predchádzajúceho
roka
Prídel prostriedkov zo zostatku
príjmových finančných operácií v
rámci finančného vysporiadania roku
2017

Stav Rezervného fondu v roku
P.č.

Použitie

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet 2018

Skutočnosť k
31.12.2018

68 216,05

68 216,05

68 216,05

77 444,45

77 444,45

77 444,45

145 660,50

145 660,50

145 660,50

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet 2018

Skutočnosť k
31.12.2018

1.

Rekonštrukcia a modernizácia
zasadačky OÚ

8 000,00

8 000,00

0,00

2.

Rekonštrukcia- projekt KD

27 063,00

27 063,00

0,00

3.

Rekonštrukcia a modernizácia -HZ

0,00

2 760,00

2 760,00

4.

Nákup špeciálnych strojov- merač
rýchlosti, zrkadlá

5 000,00

5 000,00

0,00
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Rekonštrukcia a modernizáciachodník- Kostolná ulica
Realizácia nových stavieb- oplotenie
skládky

5.

8 000,00

8 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

75 000,00

65 335,34

0,00

3 000,00

1 370,40

3 000,00

0,00

0,00

Použitie spolu

54 063,00

131 823,00

69 465,74

Zostatok finančných prostriedkov v
rezervnom fonde k 31.12.2018

91 597,50

13 837,50

76 194,76

6.

Rekonštrukcia a modernizácia- MŠ

7.

Nákup prevádzkových strojovkotolňa- ZŠ
Rekonštrukcia a modernizáciakotolňa- ZŠ

8.
9.

1.5.2 Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
P.č.

Tvorba

1.

Počiatočný stav k 1.1.2018

2

Prídel 1,05 % z vymeriavacieho základu ( vyplatené mzdy
bez náhrad )

Stav sociálneho fondu v roku
P.č.

Čerpanie k
31.12.2018
3 120,82
3 985,29
7 106,11

Použitie

Čerpanie k
31.12.2018

1.

Príspevok na stravovanie

3 537,50

2.

Príspevok na regeneráciu

0,00

Použitie spolu

3 537,50

Zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2018

3 568,61

1.6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Účtovná jednotka, Obec Závažná Poruba, vykázala k 31.12.2018 v porovnaní s koncom
účtového obdobia predchádzajúceho roka netto majetok tak, ako je uvedené v nasledovnej
tabuľke:
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Stav k
31.12.2018netto
2 637 190,17

Stav k
31.12.2017netto
2 561 465,65

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

7 490,77

8 380,81

-890,04

019-Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

7 490,77

8 380,81

-890,04

2 152 943,77
2 044 639,65
68 688,86

2 074 187,61
1 979 775,17
51 034,58

78 756,16
64 864,48
17 654,28

39 615,26

43 377,86

-3 762,60

208 941,19

208 957,79

-16,60

208 317,14
624,05
7 995,00

208 333,74
624,05
10 120,00

-16,60
0,00
-2 125,00

7 995,00

10 120,00

-2 125,00

259 819,44
259 819,44
881,64
881,64
192 635,07
2 588,64
68,40
189 978,03

259 819,44
259 819,44
928,78
928,78
194 451,12
2 027,13
35,15
192 388,84

0,00
0,00
-47,14
-47,14
-1 816,05
561,51
33,25
-2 410,81

32 911,46

47 858,47

-14 947,01

157,37

3 126,34

-2 968,97

73,01

20,00

53,01

2 480,95
30 200,13
3 155,17
3 155,17
2 866 773,51

516,06
44 196,07
2 952,78
2 952,78
2 807 656,80

1 964,89
-13 995,94
202,39
202,39
59 116,71

Vlastné imanie
428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 699 215,54

1 586 702,82

112 512,72

1 584 669,26

1 474 243,86

110 425,40

114 546,28

112 458,96

2 087,32

3 - Záväzky

1 167 557,97

1 220 953,98

-53 396,01

323-Rezervy

950,00

950,00

0,00

Účtovná skupina majetku
0 – Dlhodobý majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok
021-Stavby
022-Stroje, prístroje a zariadenia
023-Dopravné prostriedky
03 - Dlhodobý hmotný majetok
neodpisovaný
031-Pozemky
033- Predmety z drahých kovov
04 - Obstaranie dlhodobého majetku
042-Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku
06 – Dlhodobý finančný majetok
063-Realizovateľné cenné papiere
1- Zásoby
112- Materiál na sklade
2 - Finančné účty
211- Pokladnica
213- Ceniny
221- Bankové účty
3 - Pohľadávky + ostatné účty na strane
aktív
315- Ostatné pohľadávky
318-Pohľadávky za rozpočtové príjmy
nedaňové
319-Pohľadávky za daňové príjmy obcí
378-Iné pohľadávky
Časové rozlíšenie
381-Náklady budúcich období
MAJETOK SPOLU
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Prírastky,
úbytky
75 724,52

357-Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

0,00

25 224,46

-25 224,46

3 518,16

3 120,82

397,34

474- Záväzky z nájmu

23 792,12

32 291,86

-8 499,74

321-Dodávatelia

10 819,08

13 466,29

-2 647,21

5 181,10

3 042,55

2 138,55

155 995,31

175 920,07

-19 924,76

172,48

446,59

-274,11

29 873,86

29 977,51

-103,65

18 215,64

18 338,40

-122,76

3 965,34

3 917,01

48,33

461-Dlhodobé bankové úvery

120 567,67

160 795,42

-40 227,75

384-Výnosy budúcich období

794 507,21

753 463,00

41 044,21

2 866 773,51

2 807 656,80

59 116,71

472-Záväzky zo sociálneho fondu

324- Prijaté preddavky
479-Ostatné dlhodobé záväzky
379-Iné záväzky
331-Zamestnanci
336-Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a
zdravotného poistenia
342-Ostatné priame dane

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Obec Závažná Poruba eviduje ako dlhodobý nehmotný majetok- územnoplánovaciu
dokumentáciu, ktorej obstarávacia cena bola 8900,- eur a zostatková cena po odpisoch bola
k 31.12.2018 vo výške 7 490,77 eur. V roku 2018 sa navýšila brutto hodnota stavieb o sumu
98 987,15 eur (rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a budovy MŠ+ŠJ), čo po odpisoch na
stavbách, ktoré boli v roku 2018 celkom vo výške 34 122,67 eur činilo sumu netto tohto
majetku 2 044 639,65 eur, tak ako je uvedené v tabuľke. Na hasičskej zbrojnici sa
rekonštruovala strecha, krytina a latovanie v celkovej obstarávacej sume 31 746,81 eur a na
budove MŠ+ŠJ sa vykonalo jej zateplenie a vymenili sa okná v obstarávacej cene 67 240,34
eur.
Na účte 022- stroje, prístroje a zariadenia bol takisto nárast kvôli rekonštrukcii kotolne v ZŠ a
nákupu malotraktora Honda s príslušenstvom. Celková netto hodnota tohto majetku sa v roku
2018 navýšila o investíciu na výmenu kotla v ZŠ, čo bolo v sume 23 370,40 eur a o sumu
vynaloženú na nákup malotraktora Honda s príslušenstvom vo výške 2 990,- eur. Po
odpočítaní odpisov vykonaných v tejto skupine majetku v roku 2018 v celkovej výške
8 706,12 eur činila netto hodnota tohto majetku evidovaná na účte 022 k 31.12.2018 čiastku
68 688,86 eur. Celková netto hodnota účtu 023- dopravné prostriedky sa ponížila len
o odpisy vykonané v roku 2018 vo výške 3 762,60 eur, keďže v roku 2018 nebol obstaraný
žiaden dopravný prostriedok a k 31.12.2018 bol na danom majetkovom účte evidovaný
zostatok 39 615,26 eur.
V roku 2018 sa znížila hodnota pozemkov, z dôvodu odstránenia parcely registra „E“ p.č.
616/1 o výmere 5 m2, ktorú vykonal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa
22.3.2018 kvôli odstráneniu nesúladov medzi SPI a SGI, a to o sumu 16,60 eur. Na položke
042 suma 7995,- eur, ktorá pozostáva z projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy (Obecného úradu
a kultúrneho domu) Závažná Poruba“ zostala nezmenená.
Hodnota cenných papierov- akcie obce v LVS, a.s. Liptovský Mikuláš sa tiež nezmenila.
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Medzi pohľadávky, ktoré neboli uhradené k 31.12.2018 patria pohľadávky daňové - ide
o nezaplatenú daň z nehnuteľnosti, vo výške 1020,7 eur, daň za psa vo výške 12,- eur a daň za
komunálne odpady u podnikateľov, v sume 1 448,25 eur. Ďalej sem patria preplatky za
elektrinu a vodné, stočné, ktoré sú evidované na účte 315 v sume 157,37 eur a pohľadávky na
účte 318, za nájom za traktora a vlečky a poplatníkmi neuhradený poplatok za stavebné
odpady zlikvidované na základe zmluvy s obcou firmou ISO v celkovej výške 73,01 eur.
Medzi pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov patria pohľadávky za
odpredaj verejnej kanalizácie na základe kúpnej zmluvy č. 29/2016, a to v sume 30 196,07
eur, ktoré sú v lehote splatnosti.
Obec Závažná Poruba mala v roku 2018 tri bankové úvery vedené na účte 461. Úvery sú
dlhodobé, jeden bol na rekonštrukciu chodníkov, ktorý sa k 31.12.2018 splatil v celej výške
17 743,75 eur, ďalší na stavbu DSSaZpS, ktorého nesplatená istina bola v sume 91 860,01
eur a tretí bol obcou zobratý úver na výstavbu verejnej kanalizácie, ktorého nesplatená časť k
31.12.2018 bola vo výške 28 707,66 eur. Úver zo ŠFRB na rekonštrukciu DSS je vedený na
účte 479 a jeho zostatok k 31.12.2018 bol 152 995,31 eur.
1.7. STAV A VÝVOJ DLHU OBCE V ROKU 2018
1.7.1. Názov úveru: dlhodobý bankový úver č. 320191 poskytnutý obci v roku 2001 Prima
bankou Slovensko na chodníky vo výške 135 419,75 eur splatný 6.12.2018 s ročnou úrokovou
sadzbou 2,809 %.
Realizované splátky a úroky v €

2018

Ročná splátka istiny
Ročná platba úroku
Dlhová služba spolu
Zostatok úveru k 31.12.2018

17 743,75
262,97
18 006,72
0,00

Periodicita splácania istiny
Mesačne
1 612,-,
Posledná splátka

11,75

Zabezpečenie úveru: vista blankozmenka č. 32/019/2001 na rad banky
1.7.2 Názov úveru: dlhodobý bankový úver č. 320689 poskytnutý obci 2.11.2009 Prima
bankou Slovensko na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov vo
výške 160 563,06 eur splatný 31.10. 2029 s ročnou úrokovou sadzbou 2,329 %.
Realizované splátky a úroky v €
Ročná splátka istiny
Ročná platba úroku
Dlhová služba spolu
Zostatok úveru k 31.12.2018

2018
8 484,00
2 109,09
10 593,09
91 860,01
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Periodicita splácania istiny
mesačne

707,-

Zabezpečenie úveru: záložné právo na nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver
1.7.3 Názov úveru: dlhodobý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania poskytnutý obci v roku
2009 na nákup nehnuteľnosti pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov vo
výške 281 970,- eur splatný v roku 2029 s ročnou úrokovou sadzbou 1% .
Realizované splátky a úroky v €
Ročná splátka istiny
Ročná platba úroku
Dlhová služba spolu
Zostatok úveru k 31.12.2018

2018
13 924,76
1 636,36
15 561,12
152 995,31

Periodicita splácania –anuitná splátka
mesačne

1296,76

Zabezpečenie úveru: záložné právo na nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver
1.7.4 Názov úveru: dlhodobý bankový úver č. 320715 poskytnutý obci 21.12.2015 Prima
bankou na dobudovanie verejnej kanalizácie vo výške 75 000,- eur splatný 9.12.2025 s ročnou
úrokovou sadzbou 1,8 %.
Realizované splátky a úroky v €

2018

Ročná splátka istiny
Ročná platba úroku
Dlhová služba spolu
Nevyčerpaný objem prostriedkov
Zostatok úveru k 31.12.2018

14 000,00
589,04
14 589,04
46 292,34
28 707,66

Periodicita splácania istiny
Ročne podľa splátkového kalendára dohodnutého s LVS
Zabezpečenie úveru: vista blankozmenka č. 32/007/15 na rad banky
Celková suma dlhu Obce Závažná Poruba posudzovaná na účely zákona č. 583/2004 Z. z.,
t.j. súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku
koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov obce vrátane úveru ŠFRB, ktorý nie
je možné vylúčiť, a to z dôvodu, že nebol určený na nájomné bývanie a suma splátok nie je
zhrnutá v nájme, bola k 31.12.2018 vo výške 273 562,98 eur, čo tvorilo 27,35 % zo
skutočných bežných príjmov obce dosiahnutých v roku 2017, ktoré boli 1 000 328,03 eur
z maximálne možných 60%. Z uvedeného vyplýva, že Obec Závažná Poruba splnila
zákonné podmienky financovania potrieb obce z návratných zdrojov.
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Suma ročných splátok istiny a úrokov a úveru, okrem mimoriadnych splátok, bola vo výške
58 749,97 eur, čo bolo 7,89 % z celkových skutočne dosiahnutých vlastných bežných
príjmov, t.j. bez transferov roku 2017, ktoré boli 745 055,36 eur z maximálne možných 25
%.
1.8. PREHĽAD O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH OBCE
V súvislosti so zmenou účtovníctva subjektov verejnej správy od 1.1.2008 vykazuje obec
výsledky hospodárenia aj na základe aktuálneho (časového) princípu a vyhodnocuje
hospodárenie podľa výnosov a nákladov príslušného účtovného obdobia, ktorým je
kalendárny rok.
Podľa uvedeného vykázala obec nasledovné výsledky hospodárenia. Podnikateľskú činnosť
obec nevykonávala.
Prehľad o nákladoch a výnosoch Obce
Závažná Poruba
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej a finančnej činnosti
Finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Náklady spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

2017

2018

120 522,81
143 023,15
595 481,90
155,68
16 486,28

134 589,22
149 475,21
648 295,28
393,88
1 809,78

rok 2018 - rok
2017
14 066,41
6 452,06
52 813,38
238,20
-14 676,50

44 709,93

48 431,43

3 721,50

44 630,82

11 779,06

-32 851,76

0,00

31 363,50

31 363,50

965 010,57
22 891,94
0,00

1 026 137,36
20 553,82
3 938,39

61 126,79
-2 338,12
3 938,39

737 216,35

800 417,71

63 201,36

43 681,04

2 073,02

-41 608,02

950,00

950,00

0,00

100,85

233,75

132,90

272 642,80

312 529,01

39 886,21

1 077 482,98
112 472,41
13,45
112 458,96

1 140 695,70
114 558,34
12,06
114 546,28

63 212,72
2 085,93
-1,39
2 087,32

1.9. PREHĽAD O ZÁRUKÁCH POSKYTNUTÝCH OBCOU
Obec Závažná Poruba neposkytla žiadne záruky.
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1.10. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec Závažná Poruba poskytla v roku 2018 dotácie podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z.
a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej obec nie je
zakladateľom a fyzickej osobe – podnikateľovi na podporu všeobecne prospešných služieb,
alebo verejnoprospešný účel nasledovným príjemcom:

Žiadateľ dotácie

Športový klub Závažná
Poruba
Športová 1
Závažná Poruba
Lyžiarsky klub
Opalisko Závažná
Poruba
Športová 3
Závažná Poruba
Bežecký klub Opalisko
Závažná Poruba
Nová 376/94
Závažná Poruba
Športový klub ESL
Hlavná 10
Závažná Poruba
Občianske združenie
Naveky závažná
Závažná Poruba 133

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v Eur

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur

Rozdiel
(vrátené
na účet
obce)

Činnosť športového klubu, doprava,
materiál, poplatky, regenerácia,
občerstvenie a strava pri zápasoch

23 000,-

23 000,-

0,-

Na podporu tréningovej činnosti, na
súťaže, materiál, sústredenia

1 500,-

1 500,-

0,-

Nákup lyží, voskov, posilňovacích
pomôcok, tréningová a športová
príprava

3 000,-

3 000,-

0,-

350,-

350,-

0,-

1000,-

1000,-

0,-

organizácia športových podujatí
Na činnosť občianskeho združenia

V Závažnej Porube dňa 24.6.2019

Spracovala: Mgr. Ľudmila Kráľová
Ing. Pavel Beťko
starosta obce Závažná Poruba
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