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Záverečný účet obce Hvozdnica 
 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 
1. Rozpočet obce na rok 2018 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
Rozpočet bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Rozpočet obce Hvozdnica na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový a bol schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva Hvozdnica č. 18.5.4 dňa 15.12.2017. Počas roka boli vykonané tri rozpočtové 
opatrenia: 
RO č. 1 bolo schválené dňa 22. 6. 2018 uznesením č. 20.7.2   
RO č. 2 bolo schválené dňa 21. 9. 2018 uznesením č. 21.7.1 
RO č. 3 bolo schválené dňa 31.12.2018 starostom obce na vedomie OZ dňa 15.03.2019 uznesením č. 
3.3.1 

 
 
 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách 
 

 Rozpočet  
schválený  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 654 975,16 810 967,06 
z toho :   
Bežné príjmy  652 291,16 671 897,39 
Kapitálové príjmy 2 000,00 2 000,00 
Finančné príjmy 0,00 135 458,67 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 684,00  1 611,00 
Výdavky celkom 651 582,00 806 833,53 
z toho :   
Bežné výdavky  262 767,00 277 108,94 
Kapitálové výdavky 98 000,00 235 000,00 
Finančné výdavky 9 600,00 9 600,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 281 215,00 285 124,59 
Rozpočet obce 3 393,16 4 133,53 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v € 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
810 967,06 698 351,06 86,11 

 
Z celkových rozpočtovaných príjmov 810 967,06 € bol skutočný príjem obce a jej rozpočtových 
organizácií k 31.12.2018 v sume 698 351,06 €, čo predstavuje 86,11  %  plnenie. 
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
671 897,39 642 547,42 95,63 

 
Z bežných rozpočtových príjmov 671 897,39 € bol skutočný príjem obce k 31.12.2018 v sume 
642 547,42 €, čo predstavuje 95,63 % plnenie. 
 
 
a)  daňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
390 849,28 390 192,96 99,83 

 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 364 411,28  € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 364 411,28 €, čo predstavuje plnenie na 100 
%.  
 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  8 218,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 770,21€, čo predstavuje 
94,55 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 958,50 €, dane zo stavieb boli v sume 
3 793,89€. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome boli v sume 17,82€.  
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávku na dani z nehnuteľností v sume 20,06 €. 
 
 
Daň za psa 
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 495,- €, čo je 99 % plnenie. 
K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 
 
 
Daň za nevýherné hracie prístroje 
Z rozpočtovaných 120 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 56 €, čo predstavuje  46,67 %.  
K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje. 
 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 17 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 460,47 €, čo predstavuje 
99,21 % plnenie. 
K 31.12.2018 obec Hvozdnica eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad v hodnote 75,- €. 
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b)  nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
80 609,65 61 660,63 76,49 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 56 295,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 564,76 €, čo predstavuje 
91,60 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmov z prenajatých pozemkov – cintorínsky poplatok 
v sume 679,- € a z príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 50 885,76 €. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 24 314,49 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 095,87 €, čo je 41,52 % 
plnenie. 
Správne a ostatné poplatky: 2 159,73 €.Výber poplatkov  za predaj výrobkov a rozhlas vo výške 
7 449,49€,úroky z vkladov 486,65 €. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
200 438,46 190 693,83 95,14 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 200 438,46€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
190 693,83€, čo predstavuje 95,14% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované  príjmy 
z vratiekv sume 892,18 €, príjmy z výťažkov lotérie Niké, Doxx v sume 73,87 €,a prijaté granty 
a transfery v hodnote 190 693,83 €. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 199 406,28EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 190 693,83EUR, čo predstavuje 95,63% plnenie. 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. ÚPSV a R 83,00 Školské potreby 
2.  ÚPSV a R 632,04 Dotácia HN  
3. Štátny rozpočet 413,52 Dotácia REGOP 
4. Štátny rozpočet 1 314,24 Spoločný stavebný úrad 
5. Štátny rozpočet 111,15 Dotácia ŽP 
6. Štátny rozpočet 51,15 Pozem. a účel. Komunikácie 
7. Štátny rozpočet 171 205,00 Školstvo 
8. Štátny rozpočet 1 058,00 MŠ 5 – roční 
9. Štátny rozpočet 66,22 Dotácia CO sklad – skladník 
10. Štátny rozpočet 50,00 Učebnice 
11. Štátny rozpočet 476,37 Transfer – voľby 
12. ÚPSV a R 691,00 Transfer – CVČ 
13. Štátny rozpočet 2 835,00 Vzdelávacie poukazy 
14. Štátny rozpočet 300,00 Žiaci zo sociál. znevýh. prostr. 
15. ÚPSV a R 10 441,09 Aktivačná politika 
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
2 000,00 379,50 18,98 

 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 000,00 €bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 379,50 €, 
čo predstavuje 18,98% plnenie. 
 
Granty a transfery 
Obec neevidovala v roku 2018 kapitálové granty alebo transfery. 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
135 458,67 53 813,14 39,73 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 135 458,67 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
53 813,14  €, čo predstavuje 39,73% plnenie. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16.4.2. bod b.zo dňa 28. 06. 2017bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 52 608,79€. V skutočnosti bolo plnenie v sume38 802,83€. V roku 2017 boli 
použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 38 802,83€ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.     
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
1 611,00 1 611,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 611,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 611,00  €, 
čo predstavuje 100% plnenie. 
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
 
Centrum voľného času Hvozdnica     691,00 EUR 
Základná škola s MŠ                                                                   920,00 EUR 
 
 
Kapitálové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
0,00                   0,00      0,00        

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 €, čo 
predstavuje 100% plnenie. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v € 
 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
806 833,53 618 390,09 76,64 

 
Z rozpočtovaných výdavkov 806 833,53 € boli v obci a v jej rozpočtových organizáciách k 31.12.2018 
skutočne čerpané výdavky v sume 618 390,09 €, čo predstavuje 76,64% čerpanie. 
 

 
1.Bežné výdavky : 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 
277 108,94 252 448,95 91,10 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 277 108,94€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
252 448,95 €, čo predstavuje 91,10% čerpanie. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 98 468,74 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 98 450,84 €, čo je 99,98 
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  voľby, poslanci, dohody, náhrady. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  35 351,16 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 35 198,66 €, čo 
predstavuje  99,57 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 130 789,04€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 107 595,12 €, čo 
predstavuje82,46  % čerpanie. Patria sem výdavky na prevádzku obecného úradu, kultúrneho domu, 
bytových domov, telovýchovnej jednoty, verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev 
a ostatných zariadení patriacich obci. Sú to náklady na energie, materiál, cestovné náhrady, dopravné, 
rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, ostatné tovary 
a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume2 085,73 €, čo predstavuje 
69,52 % čerpanie. Patria sem transfery na členské príspevky ZMOS, RVC, Horné Považie, transfery 
na nemocenské dávky, príspevky pri narodení dieťatka, príspevok pre ŤZP 
Splácanie úrokov, DPH a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 9 500 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 118,60 €, čo predstavuje 
95,99 % čerpanie.  
2. Kapitálové výdavky : 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
235 000,00 71 247,14 30,32 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 235 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
71 247,14 €, čo predstavuje 30,32 % čerpanie. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 



8 
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Nákup budovy: 29 987,- Eur 
Obstaranie kamerového systému: 8 970,00 € 
Prípravná a projektová dokumentácia: 8 464,00 € 
Multifunkčné ihrisko: 15 717,14 € 
Zastavenia pod Hájom: 910,- € 
Doplnenie detského ihriska o nové prvky: 7 199,- € 

     
3. Výdavkové finančné operácie : 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
9 600,00 9 578,84 99,77 

 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 9 600,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
9 578,84 €, čo predstavuje 99,77% čerpanie. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 
účtu. 
 
 
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
285  124,59 285 115,16 100 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 285 124,59 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
285 115,16 €, čo predstavuje 100% čerpanie. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola s materskou školou Hvozdnica250 048,04€ 
Centrum voľného času Hvozdnica        35 067,12€ 
 
  
Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
0,00                   0,00               0,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
0,00 €, čo predstavuje 100% čerpanie. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola s materskou školou          0,00  € 
Centrum voľného času Hvozdnica            0,00  €   
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 
 

 
Bežné  príjmy spolu 644 158,42

z toho : bežné príjmy obce  642 547,42

              bežné príjmy RO 1 611,00

Bežné výdavky spolu 537 564,11

z toho : bežné výdavky  obce  252 448,95

              bežné výdavky  RO 285 115,16

Bežný rozpočet 106 594,31

Kapitálové  príjmy spolu 379,50

z toho : kapitálové  príjmy obce  379,50

              kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 71 247,14

z toho : kapitálové  výdavky  obce  71 247,14

              kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -70 867,64

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 35 726,67

Vylúčenie z prebytku  15 882,51

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 844,16

Príjmy z finančných operácií 53 813,14

Výdavky z finančných operácií 9 578,84

Rozdiel finančných operácií 44 234,30

PRÍJMY SPOLU   698 351,06

VÝDAVKY SPOLU 618 390,09

Hospodárenie obce  79 960,97

Vylúčenie z prebytku 15 882,51

Upravené hospodárenie obce 64 078,46

 
Prebytok rozpočtu v sume 34 996,17 €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 navrhujem použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume34 996,17  € 
Zostatok  finančných operácií v sume 44 234,30€,  navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume44 234,30  € 
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 prebytku vylučujú finančné prostriedky v sume 15 882,51 €: 

- fond opráv v sume  6 982,18 Eur 
- zábezpekynabytovýdomv sume 8 900,33Eur 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018  vo 
výške 64 078,46€. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z.  v znení neskorších 
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.. 
    
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 = 13 805,96 
Prírastky - z prebytku hospodárenia + 121 652,71 
               - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. 20.7.1. zo dňa 22. 06. 2018 
kúpa nehnuteľnosti- rod. dom č. 64 
multifunkčné ihrisko 
zastavenia – Hájová cesta 
detské ihrisko pri BD 357 
 

53 813,14 
 

29 987,00 
15 717,14 

910,00 
7 199,00 

               - krytie schodku hospodárenia 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2018 81 645,53 

 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 0,00 
Prírastky - povinný prídel -       1,50 %                    1 292,91 
                - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky    - závodné stravovanie                     210,50 
                - regeneráciu PS, dopravu               0,00 
                - dopravné                           0,00 
                - ostatné úbytky                                                0,00 
KZ k 31.12.2018 1 082,41 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  v € 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Majetok spolu 1 691 309,99 1 748 949,49 

Neobežný majetok spolu 1 495 111,59 1 522 000,28 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 11 400,00 13 209,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 285 700,05 1 310 779,74 

Dlhodobý finančný majetok 198 011,54 198 011,54 
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Obežný majetok spolu 195 606,93 226  394,58 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  182,86 107,06 

Finančné účty  195 424,07 226 287,52 

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

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

Časové rozlíšenie  591,47 554,63 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 691 309,99 1 748 949,49 

Vlastné imanie  1 165 369,14 1 239 719,65 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 165 369,14 1 239 719,65 

Záväzky 229 492,62 222 729,47 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 216 161,92 208 087,65 

Krátkodobé záväzky 12 530,70 13 841,82 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 296 448,23 286 500,37 

 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči ŠFRB                  207 005,24 € 
- voči dodávateľom                     13 841,82€ 
- záväzky zo SF                                              1 082,41 € 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018, obec 
Hvozdnica nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
 
Formou transferov boli v roku 2018 z rozpočtu obce financované aktivity a činnosť  organizácií  
formou príspevkov na ich činnosť:  
Slovenský zväz ťažko postihnutých Štiavnik :100,00 € 
 
Uvedený  príspevok  bol vyúčtovaný priamo obcou  Hvozdnica na konkrétny účel použitia v rámci 
činnosti občianskych zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  
 
 

10. Podnikateľská činnosť   
 
 Obec Hvozdnica v roku 2018 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
c) štátnemu rozpočtu 
d) štátnym fondom 
e) rozpočtom iných obcí 
f) rozpočtom VÚC 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné 
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 
 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ Hvozdnica 67 200,00 67 200,00 0,00 
CVČ Hvozdnica 30 000,00 30 000,00 0,00 
Spolu: 97 200,00 97 200,00 0,00 
 
 
 
 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR, ÚPSV a R 
 

Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 
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ZŠ s MŠ Hvozdnica 185 047,15 185 047,15 0,00 
CVČ Hvozdnica 4 686,18 4 686,18 0,00 
Spolu: 189 733,33 189 733,33 0,00 
zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  
 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Poskytovateľ  
 
 
 
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných prostriedkov  

 
 

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4) 
 
 

- 5 - 
ŠR BV- Dotácia REGOP 413,52 413,52 0,00 

ŠR BV- Dotácia Stavebný úrad 1 314,24 1 314,24 0,00 

ŠR BV- Dotácia ŽP 111,15 111,15 0,00 

ŠR BV- Dotácia CD a PK 51,15 51,15 0,00 

ŚR BV- Dotácia školstvo 171 205,00 171 205,00 0,00 

ŠR BV- Dotácia MŠ 5-roční 1 058,00 1 058,00 0,00 

ÚPSV a R BV- Dotácia HN - škola 632,04 632,04 0,00 

ÚPSV a R BV- Dotácia – aktiv. politika 10 441,09 10 441,09 0,00 

ŠR BV- Učebnice - škola 50,00 50,00 0,00 

ŠR BV- Školské potreby - škola 83,00 83,00 0,00 

ŚR BV- Soc. znevýhodnení 300,00 300,00 0,00 

ŠR BV – Vzdelávacie poukazy 2 835,00 2 835,00 0,00 

OÚ Bytča BV – Skladník CO 66,22 66,22 0,00 

ŠR BV – Voľby komunálne 
Nevyčerpané finančné 
prostriedky  v čiastke 50,49 € 
vrátené na účet ŠR 

526,86 476,37 50,49 

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
 
 
 
 
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
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Na základe Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Bytči, obec Hvozdnica 
hradila náklady spojené s činnosťou stavebného úradu na základe vystavenej faktúry za služby. 
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Súľov – Hradná 
stavebná oblasť 

 
 

3 034,94 3 034,94 0,00 

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neposkytla v roku 2018 finančné prostriedky VÚC. 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 
 
 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu       
 
 
Obec Hvozdnica na zasadnutí OZ dňa 15.12.2017 schválila rozpočet bez programovej štruktúry 
uznesením číslo  18.5.4  na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 
 
13. Návrh uznesenia: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 64 078,46 €. 
 
 


