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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 vrátane finančných operácií na rok
2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.
66/2017.
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2018, zamestnancom obce dňa 31.01.2018
druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018, zamestnancom obce dňa 28.02.2018
tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018, zamestnancom obce dňa 31.03.2018
štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2018, zamestnancom obce dňa 30.04.2018
piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2018, zamestnancom obce dňa 31.05.2018
šiesta zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 18/2018
siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018, zamestnancom obce dňa 29.06.2018
ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2018, zamestnancom obce dňa 31.07.2018
deviata zmena schválená dňa 16.08.2018 uznesením č. 27/2018
desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2018, zamestnancom obce dňa 31.08.2018
jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9/2018, zamestnancom obce dňa
30.09.2018
dvanásta zmena schválená dňa 25.10.2018 uznesením č. 32/2018
trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2018, zamestnancom obce dňa
30.10.2018
štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11/2018, zamestnancom obce dňa
30.11.2018
pätnásta zmena schválená dňa 06.12.2018 uznesením č. 51/2018
šestnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12/2018, zamestnancom obce dňa
28.12.2018
sedemnásta zmena - schválená dňa 31.12.2018 - rozpočtovým opatrením starostu

Rozpočet obce k 31.12.2018 v €
Schválený rozpočet
885 000,00

Rozpočet po zmenách
1 328 774,20

762 500,00
0,00
95 000,00
27 500,00
878 404,00

880 553,58
151 158,00
227 362,62
69 700,00
1 245 271,15

409 613,00
85 500,00
0,00
383 291,00
6 596,00

428 232,15
293 659,00
0,00
523 380,00
83 503,05

Príjmy celkom
z toho
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
CELKOVÉ PRÍJMY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1 328 774,20

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 147 397,63

86,35%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 328 774,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 147 397,63 €, čo predstavuje 86,35 % plnenie.

1.) BEŽNÉ PRÍJMY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
880 553,58

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

860 519,80

97,72 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 880 553,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 860 519,80 EUR, čo predstavuje 97,72 % plnenie.

A) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
473 818,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

467 964,06

98,76 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 364 913,00 € z výnosu dane z príjmov, boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 364 912,04 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 65 571,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 65 569,77 €, čo je
100 % plnenie.
Skutočné príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 277,49 €, dane zo stavieb boli v sume
32 216,99 € a dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 75,29 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a za psa v sume 44 450,44 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 809,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 808,03 €, čo je 99,88 %
plnenie.
d) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 3 775,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 774,50 €, čo je
99,99 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie vo výške
783,50 €.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 250,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 38 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 899,72 €, čo je
85,45 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad
v sume 14 627,40 €.
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B) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
114 457,33

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

100 389,10

87,71 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 513,90 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 490,27 €, čo je
99,86 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 226,37 €, príjem z prenajatých pozemkov – za
hrobové miesta v sume 11 476,50 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 4 787,40 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 718,90 €, čo je
90,63 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 79 075,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 70 362,04 €, čo je
88,98 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb tvoria príjmy za predaj
výrobkov, tovarov a služieb v celkovej sume 70 362,04 €. Ide väčšinou o poplatky, ktorých
výška je stanovená vo VZN alebo sú to aj náhodné, jednorazové príjmy. Tieto nedaňové
príjmy sa týkajú poplatkov za služby domu smútku, vyhlásenia v miestnom rozhlase,
cintorínske poplatky, vodné, paušálny poplatok za vodovodnú prípojku, poplatok za
vodomery, za opatrovateľskú činnosť, kopírovanie, za separovaný zber, evidencia psa,
poplatok za nákup smetných nádob, prenájom vlečky a rôzne služby (prefakturovanie
elektrickej energie, prefakturovanie uloženia odpadu, služby súvisiace s nájmom, uloženie
plastových vriec so separovaným odpadom). Najväčšiu časť z toho tvoria poplatky za teplo
BIOMASA od ZŠ v sume 56 597,45 €.
c) Pokuty a penále za porušenie predpisov
Pokuty, penále a iné sankcie boli úpravou rozpočtu upravené na sumu 20,00 €, skutočný
príjem k 31.12.2018 bol v sume 20,00 €, čo je 100,00 % plnenie.
d) Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €, čo je 0,00 %
plnenie.
e) Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované na sumu 15 797,97 € a skutočný príjem k 31.12.2018
tvorí príjem z náhrad z poistného plnenia a vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
spolu v sume 10 797,89 €, čo je 68,35 % plnenie.
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C) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
292 278,25

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

292 166,64

99,96 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 292 278,25 € bol skutočný príjem vo výške
292 166,64 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
Prijaté granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Pov. Bystrica – MV
SR
Okresný úrad Pov. Bystrica – MV
SR
Okresný úrad Pov. Bystrica – MV
SR
Okresný úrad Trenčín – MV SR
Okresný úrad Pov. Bystrica – MV
SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad Trenčín – MŽP SR
Okresný úrad Púchov – MV SR
Okresný úrad Trenčín – MV SR
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Pov.
Bystrica

Suma v €

Účel

2 019,92 Matričná činnosť
405,90 Evidencia obyvateľov
1 545,58 Voľby (z toho 6,54 € vratka)
41,39 Vojnové hroby
26,00 Register adries
53,14 Miestne a účelové komunikácie
1 365,30 Stavebný poriadok
116,88 Životné prostredie
99,32 Odmena – skladník CO
272 391,25 Školstvo
Školské pomôcky pre deti v hmot.
16,60
núdzi
109,00 Strava pre deti v hmot. núdzi
2 611,05

Dobrovoľnícka služba - Podpora
zamestnávania

4 236,41 Praxou k zamestnaniu
276,75 Podpora zamestnávania
1 400,00 Požiarna ochrana
852,00 Rodinné prídavky Mikušová, Jurisová
896,70 Hmotná núdza Mikušová
3 703,45 Invalidný dôchodok Kniežová

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
151 158,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

147 982,10

97,90 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 151 158,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 147 982,10 €, čo predstavuje 97,90 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 280,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 280,00 €, čo je
100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 148 878,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 145 702,10 €, čo
predstavuje 97,87 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Úrad vlády SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Environmentálny fond, Bratislava

Účel

8 953,00 Detské ihrisko - výstavba
29 925,00 Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia
65 796,83 Kanalizácia a ČOV
Zníženie energetickej náročnosti
41 027,27 verejných budov – obecný úrad
v Lazoch pod Makytou

Slovenská inovačná a energetická
agentúra, Bratislava

3.) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
227 362,62

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

58 109,16

25,56 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 227 362,62 € bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 58 109,16 €, čo predstavuje 25,56 % plnenie.
V roku 2018 boli do príjmov zaúčtované a použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu v sume 176,32 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/2017 a 73/2017 zo dňa 14.12.2017; 3/2018 zo dňa
1.3.2018; 10/2018 zo dňa 10.5.2018; 17/2018 zo dňa 28.6.2018 a 22/2018 zo dňa 28.6.2018
bolo schválené použitie rezervného fondu. V roku 2018 bol do príjmov zapojený rezervný
fond vo výške skutočného čerpania z rezervného fondu v sume 57 205,54 €
V roku 2018 boli do príjmov zaúčtované a použité nevyčerpané prostriedky patriace pani
Kniežovej v sume 727,30 €.
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4.) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
BEŽNÉ PRÍJMY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
69 700,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

78 174,68

112,16 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
78 174,68 €, čo predstavuje 112,16 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou z toho:
- Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou vykázala v roku 2018 príjmy v
sume 78 174,68 €. Z toho príjmy za prenájom priestorov v sume 26 300,10 € a za
stravné (od stravníkov) v sume 28 376,05 € predstavovali najvýznamnejšie položky
príjmov.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0%

Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia - Základná škola s materskou školou Lazy pod
Makytou v roku 2018 nedosiahla.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
po poslednej zmene
0,00
2 611,89

% plnenia
-

V roku 2018 boli použité prostriedky spolu v sume 2 611,89 €, z toho:
- nevyčerpané prostriedky zo stravovania v ZŠ s MŠ v sume 2 021,39 €
z predchádzajúcich rokov
- nevyčerpané prostriedky z grantu z nadácie Volkswagen pre ZŠ z predchádzajúcich
rokov v sume 590,50 €
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
CELKOVÉ VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1 245 271,15

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

972 683,42

78,11 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 245 271,15 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 972 683,42 €, čo je 78,11 % čerpanie.

1.) BEŽNÉ VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
428 232,15

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

323 271,30

75,49 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 428 232,15 € bolo skutočne čerpané
v sume 323 271,30 €, čo predstavuje 75,49 % čerpanie.

k 31.12.2018

Prehľad čerpania bežných výdavkov obec Lazy pod Makytou za rok 2018
Oddiel

Položka

Funkčná klasifikácia

01.1.1
01.1.2
01.3.3
01.6.0

600
600
600
600

01.7.0
02.2.0
03.2.0
04.4.3
04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.6.0

600
600
600
600
600
600
600
600

06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0

600
600
600
600
600
600

Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby - matrika
Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana život. prostredia inde
neklasif. – verejná zeleň
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby

08.4.0

600

10.1.2

600

10.2.0
10.7.0

600
600

Náboženské a iné spoloč. služby –
dom smútku
Invalidita
a ťažké
zdravotné
poistenie
Staroba - opatrovateľská služba
Sociálna
pomoc
občanom
v hmotnej a soc. núdzi
Bežné príjmy OcÚ
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Rozpočet
po úprave
254 488,95
5 330,42
2 019,92
1 650,00

Skutočnosť
218 133,82
4 698,41
2 019,92
1 547,16

Plnenie
v%
86 %
88 %
100 %
94 %

2 100,00
99,32
4 400,00
7 415,30
33 138,14
54 362,40
87,00
1 115,92

0
99,32
2 534,85
5 226,05
719,68
49 443,73
86,66
478,93

0%
100 %
58 %
70 %
2%
91 %
100 %
43 %

0
13 276,00
14 500,00
3 500,00
15 080,00
541,18

0
7 668,64
8 804,67
3 358,11
6 033,32
536,86

0%
58 %
61 %
96 %
40 %
99 %

3 245,39

1 515,14

47 %

4 570,89

4 348,19

95 %

5 380,00
1 931,32

4 092,82
1 925,02

76 %
100 %

428 232,15

323 271,30

75 %
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 90 186,29 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 83 660,21 €, čo je
92,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, evidencie
obyvateľstva a opatrovateľskej služby. Mzdové prostriedky v sume 8 160,64 € sú hradené
z dotácií a mzdy v sume 75 499,57 € sú hradené z vlastných zdrojov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 217,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 178,98 €, čo je
93,02 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 296 058,30 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 203 138,24 € čo
je 68,61 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 10 670,06 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 293,87 €, čo
predstavuje 87,10 % čerpanie. Výdavky tvoria členské príspevky, transfery poskytnuté TJ
Jednote Lazy pod Makytou, ECAV, jednotlivcom a Združeniu obcí Púchovskej doliny.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 100,00 € bolo k 31.12.2018 skutočné čerpanie v sume 0,00 €, čo je 0 %.

2.) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
293 659,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

131 029,64

44,62 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 293 659,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 131 029,64 €, čo predstavuje 44,62 % čerpanie.
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov obec Lazy pod Makytou za rok 2018
Oddiel

Položka

Funkčná klasifikácia

01.1.1
05.2.0
06.4.0
08.2.0

700
700
700
700

Výdavky verejnej správy
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby
Kapitálové výdavky OcÚ

Rozpočet
po úprave
205 525,00
69 975,00
5 500,00
12 659,00
293 659,00

Skutočnosť
43 186,60
69 759,83
5 424,41
12 658,80
131 029,64

Plnenie
v%
21 %
100 %
99 %
100 %
45 %

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 69 975,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 69 759,83 €, čo
predstavuje 99,69 % čerpanie.
 Výstavba kanalizácie a ČOV – skutočné čerpanie v sume 69 759,83 €
b) Rekonštrukcia a modernizácia obecného majetku
Z rozpočtovaných 223 684,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 61 269,81 €,
čo predstavuje 27,39 % čerpanie.
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 Rekonštrukcia a modernizácia „Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov – Obecný úrad v obci Lazy pod Makytou“ – skutočné čerpanie v sume
43 186,60 €,
 Rekonštrukcia a modernizácia verejné osvetlenie – skutočné čerpanie 5 424,41 €,
 Rekonštrukcia a modernizácia strechy na Dome histórie – skutočné čerpanie
12 658,80 €.

3.) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0%

Obec v roku 2018 nerozpočtovala ani nečerpala výdavkové finančné operácie.

4.) VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
BEŽNÉ VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
486 442,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

482 953,71

99,28 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou 486 442,00 € bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 482 953,71 €, čo predstavuje 99,28 % čerpanie.
Prehľad čerpania bežných výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Lazy pod
Makytou za rok 2018
Oddiel

Položka

Funkčná klasifikácia

09.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0
09.6.0
09.6.0.2
10.7.0

600
600
600
600
600
600
600

Materská škola
Základná škola – 1.stupeň
Základná škola – 2. stupeň
Školský klub detí
Škola v prírode
Školská jedáleň
Sociálna
pomoc
občanom
v hmotnej núdzi
Bežné výdavky ZŠ s MŠ

Rozpočet
po úprave
52 932,18
152 784,04
143 536,10
16 894,60
37 500,57
82 668,91
125,60

Skutočnosť
51 283,73
152 784,04
143 536,10
16 894,60
35 711,17
82 618,47
125,60

Plnenie
v%
97 %
100 %
100 %
100 %
95 %
100 %
100 %

486 442,00

482 953,71

99 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou vykázala v roku 2018 bežné výdavky
v sume 482 953,71 €.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
36 938,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

35 428,77

95,91 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou 36 938,00 € bolo
skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 35 428,77 €, čo predstavuje 95,91 % čerpanie.
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Prehľad čerpania kapitálových výdavkov ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou za rok 2018
Oddiel

Položka

Funkčná klasifikácia

09.1.2.1
09.2.1.1
09.6.0

600
600
600

Základná škola – 1.stupeň
Základná škola – 2. stupeň
Škola v prírode
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ

Rozpočet
po úprave
11 969,00
11 969,00
13 000,00
36 938,00

Skutočnosť
11 968,92
11 968,93
11 490,92
35 428,77

Plnenie
v%
100 %
100 %
88 %
96 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou vykázala v roku 2018 kapitálové
výdavky vo výške 35 428,77 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v €

Bežné príjmy spolu

938 694,48

z toho : bežné príjmy obce

860 519,80

bežné príjmy RO

78 174,68

Bežné výdavky spolu

806 225,01

z toho : bežné výdavky obce

323 271,30

bežné výdavky RO

482 953,71

Bežný rozpočet

132 469,47

Kapitálové príjmy spolu

147 982,10

z toho : kapitálové príjmy obce

147 982,10

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

166 458,41

z toho : kapitálové výdavky obce

131 029,64

kapitálové výdavky RO

35 428,77

Kapitálový rozpočet

-18 476,31

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

113 993,16

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku

42 438,43

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

71 554,73

Príjmové finančné operácie

60 721,05

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií

60 721,05

PRÍJMY SPOLU

1 147 397,63

VÝDAVKY SPOLU

972 683,42

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku

174 714,21
42 438,43

Upravené hospodárenie obce

132 275,78

Prebytok rozpočtu v sume 113 993,16 € 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 42 438,43 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 71 554,73 €
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Zostatok finančných operácií v sume 60 721,05 € zistený 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 60 721,05 €
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 Zák. 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:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dôchodok pani Kniežovej vo výške 82,56 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - účelovo určené na bežné výdavky na dopravné do ZŠ
vo výške 85,76 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - účelovo určené na kapitálové výdavky na výstavbu
Detského ihriska - Podpora rozvoja športu vo výške 8 953,00 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - účelovo určené na kapitálové výdavky na
rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice vo výške 29 925,00 €
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 2 445,14 €
- nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 946,97 €
spolu sa z prebytku vylučujú v sume 42 438,43 €
Upravené hospodárenie obce tvorené prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu
a zostatku finančných operácií je spolu v sume 132 275,78 €.
Pre skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 je potrebné ešte vysporiadať sumu 5,50 €,
ktorá nebola zúčtovaná na rozpočtovú položku  upravené hospodárenie obce 132 275,78 €
+ vysporiadaná suma 5,50 € = 132 281,28 €.
Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu
Tvorba rezervného fondu za rok 2018
Zostatok rezervného fondu

201 036,94 €
132 281,28 €
333 318,22 €

Treba vysporiadať sumu 2 445,14 € za stravné v ZŠ, ktorá bola chybne účtovaná na
výdavkovú rozpočtovú položku, pričom mal v rozpočte zostať nevyčerpaný zostatok
stravného. Stravné v sume 2 445,14 € bolo prevedené na účet obce k 31.12.2018 a bude sa
čerpať až v roku 2019 na stravné v ZŠ (+ vylučuje sa z prebytku za rok 2018).
Zostatok k 31.12.2018 na bankových účtoch (221) v sume 379 768,35 €
peniaze na ceste (261) v sume
- 3,46 €
v pokladni (211) v sume
9 060,98 €
spolu v sume
388 825,87 €
po odrátaní sociálneho fondu
- 1 880,04 €
po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov pani Kniežovej
- 6 744,04 € (vylúčené v r. 2017)
po odrátaní finančnej zábezpeky k VO
- 2 000,00 € (vylúčené v r. 2017)
po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov stravovania v ZŠ - 2 445,14 € (chybné rozpočtovanie)
spolu v sume
375 756,65 €
po odrátaní nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli vylúčené z hospodárenia obce
v sume
- 42 438,43 €
zostatok predstavuje sumu
333 318,22 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2018 vo výške 132 281,28 €.
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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.
Rozdelenie prebytku rozpočtu vo výške 132 281,28 € sa pridelí do rezervného fondu
nasledovne:
a) povinne 10 % vo výške 13 228,13 € na havárie a mimoriadne situácie,
b) zvyšných 90 % vo výške 119 053,15 € na rozvoj obce podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva (kapitálové výdavky)
Rezervný fond

10% Suma €

90% Suma €

na havárie

na kapit.výd.

47 429,15

ZS k 1.1.2018
Spolu ZS k 1.1.2018

113 407,42

160 836,57

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2017 - povinný prídel 10 %
- z prebytku hospodárenia 2017 - zvyšných 90 %
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu 2018 na:
- krytie schodku hospodárenia 2018
- havarijná udalosť- uznesenie č.72 a 73/2017 zo dňa 14.12.2017 - strecha Dom histórie
- živelná pohroma
- kapitálový výdavok z toho:

9 740,59
0,00
0,00

0,00
87 665,32
0,00

0,00
12 658,80
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

44 546,74

uznesenie č. 3/2018 zo dňa 1.3.2018 – rekonštrukcia vereného osvetlenia
uznesenie č. 10/2018 zo dňa 10.5.2018 - rekonštrukcia v ZŠ s MŠ
uznesenie č. 22/2018 zo dňa 28.6.2018 – Kanalizácia a ČOV - spoluúčasť
uznesenie č. 17/2018 zo dňa 28.6.2018 – rekonštrukcia OcÚ - spoluúčasť

- ostatné úbytky 2018
KZ k 31.12.2018
Spolu KZ k 31.12.2018

5 424,41
33 500,00
3 463,00
2 159,33

0,00

0,00

44 510,94

156 526,00

201 036,94

Rozdelenie prebytku hospodárenia z roku 2018
Rozdelenie prebytku hospodárenia z roku 2018 - spolu
Spolu KZ rezervného fondu
Spolu KZ rezervného fondu - spolu

13 228,13 119 053,15
132 281,28
57 739,07 275 579,15
333 318,22

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.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky – povinný prídel
– ostatné prírastky
Úbytky – závodné stravovanie
– ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v €
1 557,90
1 054,40
0,00
0,00
698,18
1 914,12

Peňažný fond ani iné fondy (napr. fond prevádzky, údržby a opráv; fond rozvoja bývania)
Obec Lazy pod Makytou nevytvárala.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
MAJETOK SPOLU
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krátkodobé
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

ZS k 1.1.2018
2 250 349,04
1 892 042,00

KZ k 31.12.2018
2 618 953,51
2 057 424,98

0,00
1 687 473,56
204 568,44
355 826,24

0,00
1 852 856,54
204 568,44
558 005,34

812,75
46 610,38
0,00
38 254,58
270 148,53
0,00

1 069,28
83 930,08
0,00
83 630,71
389 375,27
0,00

0,00

0,00

2 480,80

3 523,19

ZS k 1.1.2018
2 250 349,04
950 336,78

KZ k 31.12.2018
2 618 953,51
1 096 292,34

0,00
0,00
950 336,78
23 485,63

0,00
0,00
1 096 292,34
136 817,31

1 680,00
176,32
1 557,90
20 071,41
0,00
1 276 526,63

840,00
39 046,32
1 914,12
95 016,87
0,00
1 385 843,86

PASÍVA
Názov
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku
Druh záväzku voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
- iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR
49 892,19
13 740,69
5 296,43
3 752,86
13 283,54
9 051,16
95 016,87
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z toho v lehote
splatnosti
49 892,19
13 740,69
5 296,43
3 752,86
13 283,54
9 051,16
95 016,87

z toho po lehote
splatnosti

Obec Lazy pod Makytou
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ Účel Výška
Ročná splátka Ročná splátka Zostatok
Rok
poskytnutého istiny
úrokov
úveru(istiny) splatnosti
úveru
za rok 2018
za rok 2018
k 31.12.2018
-

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 z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obec Lazy pod Makytou v roku 2018 nečerpala žiadny úver a k 31.12.2018 neevidovala
žiadnu splátku istiny a úrokov, z daného dôvodu nie je potrebné robiť výpočet podľa § 17
ods.6 písm. a) a výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b).

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nezriadila príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov
Obec neposkytla záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. 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. 2/2010 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-1-

Telovýchovná jednota Lazy pod Makytou – futbal
– bežné výdavky
Evanjelická a.v. cirkev – letný tábor pre deti –
bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

2 800,00

2 800,00

0,00

200,00

200,00

0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

12. Finančné usporiadanie vzťahov
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

ZŠ a MŠ Lazy pod
Makytou (41)
ZŠ s MŠ Lazy pod
Makytou (72)
ZŠ s MŠ Lazy pod
Makytou (46)
-

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

131 664,82

131 664,82

0,00

74 796,07

74 796,07

0,00

33 500,00

33 500,00

0,00

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia

ZŠ a MŠ Lazy pod
Makytou (111)

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

272 916,85

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

272 431,09

Rozdiel – vrátenie
Lyž. kurz 400,00
Vrátené v roku 2018
Dopravné
85,76
Čerpanie v roku 2019
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

-3-

Okresný úrad Pov. Bystrica –
MV SR
Okresný úrad Pov. Bystrica –
MV SR
Okresný úrad Pov. Bystrica –
MV SR
Okresný úrad Trenčín – MV
SR
Okresný úrad Pov. Bystrica –
MV SR
Ministerstvo dopravy a
výstavby SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy a
výstavby SR, Bratislava
Okresný úrad Trenčín – MŽP
SR
Okresný úrad Púchov –
MV SR

Matričná činnosť – bežné
výdavky
Evidencia obyvateľov –
bežné výdavky
Voľby – bežné výdavky
Vojnové hroby – bežné
výdavky
Register adries – bežné
výdavky
Miestne a účelové
komunikácie – bežné
výdavky
Spoločný stavebný úrad –
bežné výdavky
Životné prostredie – bežné
výdavky
Odmena – skladník CO –
bežné výdavky

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 –stĺ.4)

2 019,92

2 -019,92

0

405,90

0

1 545,58

405,90
-41 539,04

41,39

41,39

0

26,00

26,00

0

53,14

53,14

0

1 365,30

1 365,30

0

116,88

116,88

0

99,32

99,32

0

-5-

6,54
Vrátené v roku 2018

400,00
Okresný úrad Trenčín – MV
SR

Vrátené v roku 2018

Školstvo – bežné výdavky

272 791,25

272 305,49
85,76
Čerpanie v roku 2019

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR, Bratislava
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Pov. Bystrica
Úrad vlády SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Environmentálny fond,
Bratislava
Slovenská inovačná
a energetická agentúra,
Bratislava

Školské pomôcky pre deti
v hm. núdzi – bežné výdavky
Stravné pre deti v hmotnej
núdzi – bežné výdavky
Dobrovoľnícka služba –
bežné výdavky
Praxou k zamestnaniu –
bežné výdavky
Podpora zamestnávania –
bežné výdavky
Požiarna ochrana – bežné
výdavky
Rodinné prídavky Mikušová,
Jurisová – bežné výdavky
Hmotná núdza Mikušová –
bežné výdavky
Invalidný dôchodok
Kniežová – bežné výdavky
Detské ihrisko – Podpora
rozvoja športu – kapitálové
výdavky
Požiarna zbrojnica –
kapitálové výdavky
Kanalizácia a ČOV –
kapitálové výdavky
Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov –
obecný úrad v Lazoch pod
Makytou
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16,60

16,60

0

109,00

109,00

0

2 611,05

2 611,05

0

4 236,41

4 236,41

0

276,75

276,75

0

1 400,00

1 400,00

0

852,00

852,00

0

896,70

896,70

0

3 703,45

3 620,89

8 953,00

0

29 925,00

0

65 796,83

65 796,83

0

41 027,27

41 027,27

0

82,56
Čerpanie v roku 2019

8 953,00
Čerpanie v roku 2019

29 925,00
Čerpanie
v nasledujúc. rokoch

Obec Lazy pod Makytou
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtov VÚC.

13. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nerobí hodnotenie programov, pretože Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 69/2015 zo
dňa 10.12.2015 schválilo zostavovanie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.
Vypracovala: Zuzana Furová
V Lazoch pod Makytou, dňa 29.05.2019

Predkladá: Ing. Ján Mičega
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