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Záverečný účet
OBCE KLASOV za rok 2019.

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2018 uznesením č.13/2018.
Uznesením č. 8/2008 boli určené kompetencie schvaľovania zmien v rozpočte pre starostu obce a/
výšku presunov v rámci položiek bez obmedzenia
b/ prekročenie výdavkov vo výške 50 % príjmov nad schválený rozpočet
Rozpočet bol zmenený trikrát :
-

prvá zmena schválená dňa 16.4.2019
druhá zmena schválená dňa 11.7.2019
tretia zmena schválená dňa 16.10.2019

Ďalšie úpravy na základe prípisov OÚ odbor školstva a iných inštitúcií.
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Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Schválený

po poslednej zmene

rozpočet
883 668

993 855

Bežné príjmy

883 668

993 855

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

0

0

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0

0

Výdavky celkom

883 668

974 827

Bežné výdavky

475 875

509 241

Kapitálové výdavky

80 918

80 918

Finančné výdavky

71 639

71 639

Výdavky RO s právnou subjektivitou

255 236

313 029

Príjmy celkom
z toho :

z toho :

Rozpočtové hospodárenie obce

91159

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
993 855

1 008 757

101 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 993 855€ bol skutočný príjem k31.12.2019 v sume 1 008 757€, čo predstavuje 101%
plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

po poslednej zmene
993 855

1 008 757

101 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 993 855 € bol skutočný príjem k31.12.2018v sume 1 008 757 €, čo predstavuje 101 %
plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
465 168

465168

100%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 465 168,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky
zo ŠR vo výške 465 168 € čo predstavuje plnenie na 100%

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50000 - € bol skutočný príjem k31.12.2019vo výške 50 896 € čo je 102 % plnenie.

DAŇ
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb

Rozpočet na rok 2019
39 000
11 000

Skutočnosť k 21.12.2019
37 410
13486

Daň za psa
rozpočet 570 €, skutočnosť 552 € čo predstavuje 97% plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
rozpočet 550 €, skutočnosť 684 € čo predstavuje 124% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
rozpočet 21 300 €, skutočnosť 23 516€ čo predstavuje 110 % plnenie.
Daň z ubytovania
rozpočet 300 €, skutočnosť 682,50€ čo predstavuje 228 % plnenie.
Za jadrové zariadenia rozpočet 7 338 €, skutočnosť 7 338,33 € čo predstavuje 100 % plnenie.
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%plnenia
96%
123%

2) nedaňové príjmy :

Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
125 500

137 576

110%

Príjmy z nájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 125 500 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 137 576 € , čo je 110% plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov rozpočet 73000 € plnenie vo výške 81 290 € čo je 111% plnenia.
Nedoplatok na nájomnom a nebytových priestorov je 1905,66 €. Obec nedoplatky vymáha upomienkami nájomníkom.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 4900 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2674 €, čo je 55 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ďalej overovanie
podpisov, vydávanie matričných dokladov, stavebné poplatky.
Za porušenie predpisov rozpočet 50 €, skutočnosť 0€.
Za predaj výrobkov a služieb rozpočet 28 000 €, skutočnosť 34 790,25 € čo je 124% plnenie.
Patria sem príjmy za odpadové nádoby, relácie v MR, opatrovateľská služba, stavebné a búracie povolenia, dom smútku,
hrob a obnova hrobu, odpredaj domového čísla, stočné.
Z vratiek rozpočet 0€ skutočnosť 2643 €.
Z výťažkov lotérie a hier rozpočet 390€, skutočnosť 75€.
Z refundácie rozpočet 110 €, skutočnosť 107 € odmena skladníka CO.
Za stravné ŠJ
Z rozpočtovaných 17000,-€bol skutočný príjem 15 997 € čo je 94% plnenie
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a) prijaté granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ

Suma €

Účel

Obvodný úrad odbor školstva

289 962

Normatív Základná škola

Obvodný úrad odbor školstva

1293

Vzdelávacie poukazy ZŠ

Obvodný úrad odbor školstva

3834

Dopravné ZŠ

Obvodný úrad odbor školstva

2321

Deti predškolského veku v MŠ

KÚ životného prostredia

128,25

Kultúra, šport, školstvo, zdravotn.

Obvodný úrad

3679,19

Matrika

Obvodný úrad

452,76

Register obyvateľstva

Obvodný úrad

526,86

Voľby do NR SR

Obvodný úrad

29,20

Register adries

UPSVR

19337

§ 50j,54 aktívne opatrenia na trhu prác

Nitriansky samosprávny kraj

1100

Podpora STO

Obvodný úrad odbor školstva

521

učebnice

Obvodný úrad odbor školstva

100

SZP

Obvodný úrad

1169,49

Voľba prezidenta I.a II.kolo

Obvodný úrad

839,20

Voľby do europarlamentu

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
974 827

990 982

102

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
509 241

513 263

v tom :
Funkčná klasifikácia

101
v €

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy obec

213 798,14

119

Finančná a rozpočtová oblasť

3078,46

88

Iné všeobecné služby -matrika

3840,33

123

Všeobecné verejné služby

1932,39

100

Transakcie verejného dlhu

8726,56

99

Civilná ochrana

102,95

126

Všeobecná pracovná oblasť

40 798,23

146

Nakladanie s odpadmi

26 773,80

81

Nakladanie s odpadovými vodami

30908,74

111

Ochrana životného prostredia

1761,58

65

Rozvoj bývania

1556,21

97

Zásobovanie vodou

796,66

100

Verejné osvetlenie

7973,03

111

Rekreačné a športové služby

21 935,18

111

Kultúrne služby

15 495,29

82

623,2

22

Vzdelávanie - predškolská výchova

67384,19

93

Vzdelávanie - školské stravovanie

65247

103

Sociálne zabezpečenie - staroba

532,02

22

Nábož. a iné spoloč. služby Dom smútku
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Spolu

475 875

513 263,96

Výdavky verejnej správy:
sem sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, a to mzdové prostriedky zamestnancov, hlavného kontrolóra obce,
výdavky za spotrebu elektrickej energie, v výdavky na vody, plyn, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na nákup
kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, výdavky na odbornú literatúru, reprezentačné, cestovné, údržba výpočtovej
techniky, poistenie majetku a strojov, výdavky na školenia zamestnancov, všeobecné služby, výdavky na spotrebu
pohonných látok, členské príspevky, rutinná a štandardná údržba, poštové služby a ostatné tovary a služby a pod.
Finančná a rozpočtová oblasť:
výdavky na poplatky za vedenie bežných účtov obce, platba za audit ročnej účtovnej závierky za rok 2019 v sume 1500,-€.
Iné všeobecné služby -matrika:
Výdavky sú v plnej výške hradené z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu, sem sú zahrnuté výdavky na mzdové
prostriedky zamestnanca matričného úradu, výdavky za spotrebu elektrickej energie, výdavky na vody, plyn, poštové a
telekomunikačné služby, výdavky na nákup kancelárskeho materiálu a pod.
Voľby prezidenta SR a voľby do europarlamentu
patria sem výdavky spojené s prípravou a vykonaním volieb. Výdavky sú v plnej výške hradené z poskytnutej dotácie zo
štátneho rozpočtu a tvoria ich odmeny členov volebnej komisie a zapisovateľa, odmeny mimo prac. pomeru, občerstvenie,
všeobecný materiál, energie.
Transakcie verejného dlhu:
patria sem výdavky na splátku úrokov ŠFRB za nájomné bytové domy, zaplatili sme 9201,19€.
Civilná ochrana:
sem patria výdavky na zabezpečovanie zákonnej povinnosti na úseku civilnej ochrany -odmena skladníkovi CO. Sumu 107€
nám refunduje ministerstvo vnútra SR .
Všeobecná pracovná oblasť:
sem sú zahrnuté výdavky na mzdové prostriedky koordinátora verejnoprospešných prác, zamestnancov verejnoprospešných
prác , ktorých príjem je z časti hradení Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny. Ide o finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
podľa zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ďalej sem patria výdavky na odvody do sociálnej a zdravotnej
poisťovni, na všeobecný materiál, pracovné odevy, poistné, všeobecné služby a pod.
Nakladanie s odpadmi:
sem sú zahrnuté výdavky za vývoz komunálneho odpadu, nákup vriec na separovaný zber a nákup smetných nádob.
Nakladanie s odpadovými vodami:
do tejto kategórie patria výdavky na prevádzku čerpacej stanice, na energie, vodu , na všeobecný materiál a služby, pracovné
odevy a nástroje, výdavky na dohodu o pracovnej činnosti.
Rozvoj bývania:
patria sem výdavky na všeobecný materiál a všeobecné služby.
Zásobovanie vodou:
sem patria výdavky na údržbu vodárenských zariadení.
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Verejné osvetlenie:
táto kategória zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia.
Rekreačné a športové služby:
patria sem výdavky na energie, vodu, služby, materiál a dotácia pre futbalový klub FC Klasov.
Kultúrne služby:
patria sem výdavky na elektrinu, plyn , vodu v kultúrnom dome, na materiál a služby, odmena na dohodu o pracovnej
činnosti.
Náboženské a iné spoločenské služby:
sem patria výdavky na údržbu cintorína a domu smútku, odmeny na dohodu o pracovnej činnosti.
Predškolská výchova:
výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, za spotrebu energií, telefón, školenia, všeobecný materiál a služby, knihy, časopisy.
Školské stravovanie:
výdavky spojené s prevádzkou jedálne v materskej škole , na mzdy ,odvody zamestnancov školskej jedálne, za spotrebu
energií, všeobecný materiál, pracovné oblečenie.
Opatrovateľská služba :
patria sem výdavky na odmeny na dohodu o pracovnej činnosti.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:

Stredisko

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

Obecný úrad

84 460

84 356,67

100

Materská škola

43 050

42 304,71

98

Školská jedáleň

27 400

27 353,79

100

Poistné a príspevky do poisťovní:

Stredisko

Obecný úrad
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Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k31.12.2019

% plnenia

27 737

32 7983,89

118

Materská škola

15480

15325,17

Školská jedáleň

99
103

9334,03

9060

Tovary a služby:
Ide o prevádzkové náklady, ako sú energie, voda, výpočtová technika, odborná literatúra, školenia, audit, telekomunikačné
služby, pohonné hmoty, poistenie majetku, poplatky za rozhlas a televíziu, stravovanie, dohody o vykonaní práce,
reprezentačné, softvér poštové služby, propagácia a inzercia, členské príspevky, nákup potravín do ŠJ, dotácia neziskovým
organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, ako i ostatné tovary a služby.

Stredisko

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k31.12.2019

% plnenia

Obecný úrad

99 969

96 030,72

96

Materská škola

8446,76

9751,58

115

23 010

21 867,99

Školská jedáleň

95

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
80 918

77 711,07

96

Výdavky verejnej správy obce:
Dvere a okná na obecnom úrade 14 302,50 € - vlastné zdroje
Zateplenie budovy obecného úradu 48 787,05€ - vlastné zdroje
Dlažba a pódium- obecný úradu 8 898 € - vlastné zdroje
Prístrešok pri obecnom úrade 4 296,55€ - vlastné zdroje
Verejné osvetlenie zóna Nový Klasov I. 1426,97 € - vlastné zdroje
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene
71 639

69 979,48

Ide o splácanie istiny úveru na ČOV, ŠFRB- nájomné bytové domy 20 bj a 21 bj .
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
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Bežné výdavky :

Schválený rozpočet 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

po poslednej zmene

255 236

13

313 029

123

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy spolu

1 008 757

z toho : bežné príjmy obce

1 008 757

bežné príjmy RO

0

Bežné výdavky spolu

826 292

z toho : bežné výdavky obce

513263

bežné výdavky RO

313 029

Bežný rozpočet

182 465

Kapitálové príjmy spolu

0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

77 711

z toho : kapitálové výdavky obce

77 711

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

-77 711

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

104 754

Úprava prebytku

-4826,86

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

99 927,14

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

69 979

Rozdiel finančných operácií

-69 979

Príjmy spolu

1 008 757

Výdavky spolu

973 982

Hospodárenie obce

34 775

Úprava prebytku

-44738,31

Upravené hospodárenie obce

-9963,31

Prebytok rozpočtu v sume 104 754EUR 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 - 4826,86 EUR boli použité na vysporiadanie zostatku finančných operácií.
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V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10
ods.3 písm.a) a b)citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3721,76 €, a
to na :- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2019
- dopravné žiakom ZŠ
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1105,10 €
c) zákonná tvorba fondu opráv 7911,45 € a vratky vo výške 32000€

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
1.
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. Vedie sa na samostatnom bankovom
účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný a fondy prebytku z minulých rokov

Suma v Eur

ZS k 1.1.2019

16,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0,00

- ostatné prírastky

0,00

KZ k 31.12.2019

16,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Eur

ZS k 1.1.2019

34,78€

Prírastky - povinný prídel -

1,05 %

Úbytky -príspevok na stravovanie
- regenerácia pracovných síl

KZ k 31.12.2019
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1831,26
1313,68
510,43 €

41,93€

Fond opráv - nájomný bytový dom 20 bj

Zostatok k 1.1.2019
Tvorba

18 365,64
3 417,03 €

Použitie
Zostatok k 31.12.2019

€

0 €
21 782,67€

Fond opráv - nájomný bytový dom 21 bj
Zostatok k 1.1.2019

27 368,21 €

Tvorba

4 494,42 €

Použite

0 €

Zostatok k 31.12.2019

31 862,63 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

6 663 625,18

6 356 873,69

20900

20600

Dlhodobý hmotný majetok

6 402 064,49

6 095 613

Dlhodobý finančný majetok

240 660,69

240 660,69

Obežný majetok spolu

11 518,75

13 940,95

618,29

516,88

Krátkodobé pohladávky

6957,10

7313,53

Finančný majetok

3943,36

6110,54

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

2390043,90

2398953,55

2390043,90

2398953,55

1500

1800

405,73

3721,76

Dlhodobé záväzky

929 372,46

895 994,24

Krátkodobé záväzky

139 119,42

168 541,36

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

222 329,27

190 958

Časové rozlíšenie

2 992 373,12

2 711 339,33

Vlastné imanie
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
voči bankám

190 958 Eur

ŠFRB

374 758,92 Eur

NBD 20 bj

ŠFRB NBD 21 bj

467 808,39 Eur

voči dodávateľom

103 494,20 Eur

voči štátnemu rozpočtu

0

Eur

voči zamestnancom

13 854,28

voči poisťovniam a DÚ

10 437,85 Eur
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Eur

P.č.

Výška prijatého úveru

Výška úroku

Zabezpečenie úveru

1.

569 275,71

1%

Bianko zmenka

374 758,92

r. 2038

2.

640 506,00

2%

Bianko zmenka

467 808,39

r. 2040

3.

302 510,00

2,2%

Bianko zmenka

190 958

r. 2032

Zostatok
k 31.12.2019

Splatnosť

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:celková
suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 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.
Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
skutočné bežné príjmy obce
skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

922 679
0
922 679

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
zostatok istiny z bankových úverov

190 958

zostatok istiny z pôžičiek
zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

842 567,31

zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1 033 525,31

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 ................

18

842 567,31

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

Zostatok istiny k 31.12.2019

190 958

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018

190 958

842 567,31

§ 17 ods.6 písm. a)

922 679

21%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
skutočné bežné príjmy obce

922 679

skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

922 679

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
dotácie na prenesený výkon štátnej správy

300 785,40

dotácie z MF SR
príjmy z náhradnej výsadby drevín
účelovo určené peňažné dary

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018

621 893,60

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018

621 893,60

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
821004
821005

31 327,86

821007

38 651,62

821009

651002

4647,06

651003

8734,94

651004
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Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

83 361,48

Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2019

§ 17 ods.6 písm. b)

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

83 361,48

922 679

11%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých
prostriedkov

Suma použitých
prostriedkov v roku
2019

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

v roku 2019
-4-1-

-2-

OÚ Nitra

školstvo -normatív

OÚ Nitra

školstvo – vzdelávacie poukazy

OÚ Nitra
školstvo – dopravné žiakom
OÚ Nitra
OÚ Nitra
OÚŽP

školstvo – deti predškol. veku
životné prostredie

OÚ

CO odmena skladníka

OÚ Nitra
OÚ Nitra
OÚ

matrika + register obyvatelov+ register
adries
Všeob.ver.služby – volby prezident,
eurovolby
Socialne .znevzhod.prostred.

OÚ
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Školstvo – učebnice

Dotácia na stravu- predškoláci a deti ZŠ

-3-

-5289 962

289 962

1293

1293

3834

3499,60

521

521

2321

2321

128,25

128,25

99,32

99,32

3679,19

3679,19

2008,69

2008,69

100

100

10383,60

6829,20

344,40€vrátené
na OÚ Nitra

3554,40€čerpané
v roku 2020

B. Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
C. Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2019

Rozdiel
Suma použitých
prostriedkov v roku
2019

(stĺ.2 - stĺ.3 )

Žiadateľ dotácie
-1-

-3-

-2-

-4-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

13000

13 000

0

Stolnotenisový klub Klasov

500

500

0

Slovenský zväz záhradkárov

900

900

0

CZEMADOK UJ HAJTAS

1200

1200

0

Klub jednoty dúôchodcov

600

600

0

VIA Nova ICS

800

800

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách.
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Klasov nevykonáva podnikateľskú činnosť
10.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Klasov zostavuje a predkladá rozpočet bez programovej štruktúry.
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.81/2020 schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Spracovala: Mgr. Majorová Martina
Predkladá: Ján Balázs

Vyvesené dňa: 26.6. 2020
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