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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Bežný rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2018
zo dňa 12. decembra 2018 bez programovej štruktúry.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

Zmeny rozpočtu
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

1.

2.

Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

27.02.2019

17.06.2019

3.

11.12.2019

4.

11.12.2019
19.02.2020

Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením
schválená uznesením
číslo
Rozpočtové opatrenie
č.1/2019
Uznesenie č. 10/2019
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.2/2019
Uznesenie č. 43/2019
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.3/2019
Uznesenie č. 80/2019
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.4/2019
Uznesenie č. 82/2019
Uznesenie č. 11/2020
OZ schvaľuje
Celková zmena
rozpočtu
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Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

61 521,72

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v€

61 521,72

138 713,77

148 593,77

12 439,63

12 439,63

48 677,50

10 677,50

261 352,62

233 232,62

338 999,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
k 31.12.2019 v €
600 351,62

300 197,00
0,00
38 802,00
338 999,00

335 193,49
38 000,00
227 158,13
572 231,62

298 008,00
40 991,00
0,00

316 047,74
248 892,18
7 291,70

Schválený
rozpočet na rok 2019
v€
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
600 351,62

Skutočnosť k 31.12.2019
606 728,68

% plnenia
101,06

Z rozpočtovaných celkových príjmov 600 351,62 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
606 728,68 € , čo predstavuje 101,06 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
335 193,49

Skutočnosť k 31.12.2019
341 570,55

% plnenia
101,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 335 193,49 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
341 570,55 €, čo predstavuje 101,90 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
284 951,00

Skutočnosť k 31.12.2019
289 010,27

% plnenia
101,42

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 269 181,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 273 781,26 €, čo predstavuje
plnenie na 101,71 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 930,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14 447,01 €, čo je
96,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 840,62 €, dane zo stavieb boli v sume
7 561,57 € a dane z bytov boli v sume 44,82 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
14 074,23 €, za nedoplatky z minulých rokov 372,78 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 1 020,46 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 720,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 730,00 €, čo je 101,39 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 730,00 €. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani za psa vo výške 20,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 120,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 52,00 €, čo je 43,33 %
plnenie.
b)nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
27 726,00

Skutočnosť k 31.12.2019
27 948,87

% plnenia
100,80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 422,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 292,90 €, čo je 94,67
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z hrobových miest v sume 132,54 €, príjem
z prenájmu KD 1 188,36 € , príjem z prenájmu budov a objektov v sume 972,00 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 2 450,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 273,82 €, čo je 133,63
% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 11 469,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 086,23 €, čo je
96,66 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10 959,80 €, za nedoplatky z minulých
rokov 126,43 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 685,02 €.
Príjem za separovanie odpadu
Z rozpočtovaných 265,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60,76 € , čo je 22,93 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje separovanie odpadu: kuchynský olej, elektro odpad.
Príjem za služby
Z rozpočtovaných 11 120,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 235,16 € , čo je
101,04 % plnenie. Uvedený príjem je za služby v dome smútku, pamätnom dome, relácie v MR,
prevádzkovanie MŠ, stravné.

5

c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
100

Skutočnosť k 31.12.2019
2 194,92

% plnenia

Úroky
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 86,60 €.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov a refundácii, ktoré neboli rozpočtované
a príjem predstavuje 2 108,32 €.
d) Prijaté granty, transfery a finančné príspevky
Rozpočet na rok 2019
22 416,49

Skutočnosť k 31.12.2019
22 416,49

% plnenia
100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 416,49 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške
22 416,49, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
DPO SR, Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Trenčín
MF SR dotácia individuálne potreby
obce
Environmentálny fond Bratislava

Suma v €
Účel
1684,76 Voľby
71,74 Odmena skladníka CO
3 000,00 Požiarna technika a výzbroj
DHZO
1077,00 Príspevok pre MŠ - predškoláci
254,76 Hlásenie pobytu občanov
27,60 Register adries
1 662,00 Predškoláci-stravovacie návyky
72,17 Životné prostredie
10 100,00 Vybudovanie soc.zariadenia na
obecnom úrade
4 466,46 Sad Pavlíkovec- výsadba
ovocných stromov

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

ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA
Príjmy bežného rozpočtu v € na dve desatinné miesta

Zdroj

Názov

111

Životné prostredie, trvalý pobyt,
register adries, odmena skladníkovi
CO, voľby, transfer na predškolákov ,

Schválený
rozpočet
1 260,00
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Rozpočet
po zmenách
17 950,03

Skutočnosť
k
31.12.2019
17 950,03

41

vybavenie DHZO, MF SR
Obec- daňové a nedaňové príjmy

45

298 937

305 327,00

311 996,98

Sad Pavlíkovec – výsadba stromov

0,00

4 466,46

4 466,46

72f

Platby za stravné MŠ

0,00

5 500,00

4 649,58

72g

Poplatky za školské zariadenie MŠ

0,00

1 950,00

2 507,50

300 197,00

335 193,49

341 570,55

Spolu

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
38 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
38 000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 38 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
38 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec Zemianske Podhradie v roku 2019 dostala kapitálovú dotáciu z Úradu vlády SR,
Námestie slobody 1, Bratislava vo výške 38 000,00 € na výstavbu multifunkčného ihriska.
Dotácia nebola v roku 2019 čerpaná. Poskytnutú dotáciu sme povinný použiť do 31. októbra
2020.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
227 158,13

Skutočnosť k 31.12.2019
227 158,13

% plnenia
100,00

Medzi príjmové finančné operácie patria aj nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich
rokov.
- Jedná sa o finančné prostriedky na projekt „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Zemianske
Podhradie „ vo výške 29 801,78 €,
- Finančné prostriedky na projekt „Detské ihrisko Zemianske Podhradie“ vo výške 9 000,00 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 27.02.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na prístavbu KD, rekonštrukciu elektriky vo výške 36 320,00 €.
K 31.12.2019 bol upravený rozpočet na sumu 35 913,23 € na základe skutočného čerpania
k 31.12.2019 v sume 35 913,23 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 27.02.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na vybudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku vo výške 3 000,00
€. K 31.12.2019 bol upravený rozpočet na sumu 1 733,67 € na základe skutočného čerpania
k 31.12.2019 v sume 1 733,67 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 27.02.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na vybudovanie pódia na hasičskom ihrisku vo výške 3 000,00 €.
Z rozpočtovaných 3 000,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 3 000,00 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 27.02.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na rekonštrukciu strechy - Regentíkovec vo výške 5 000,00 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na rekonštrukciu strechy - Regentíkovec vo výške 12 000,00 €.
Z rozpočtovaných 17 000,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 000,00 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 27.02.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 8 783,76 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na opravu havarijného stavu Domu smútku vo výške 3 216,24 €.
K 31.12.2019 bol upravený rozpočet na sumu 720,00 € na základe skutočného čerpania
k 31.12.2019 v sume 720,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na splácanie istiny z úveru (nákup pozemkov na IBV) vo výške
7 291,70 €. Z rozpočtovaných 7 291,70 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 7 291,70
€, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na PD Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na
verejných priestoroch v obci Zemianske Podhradie vo výške 1 680,00 €. Z rozpočtovaných
1 680,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 680,00 €, čo predstavuje 100,00 %
plnenie.
Obci bol poskytnutý termínovaný úver dňa 4.7.2019 vo výške 70 000,00 € na nákup pozemkov
na základe právoplatnej Kúpnej zmluvy s úrokovou sadzbou 1,40 % a s dátumom splatnosti
úveru 30.06.2023. Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2019 uznesením č.
17/2019.
Obci bol schválený Municipálny úver – Eurofondy (A) č. 28/010/19 v roku 2019 vo výške
164 262,64 € na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom „Obnova objektu
kultúrneho domu Zemianske Podhradie“. Spôsob čerpania úveru je postupne. V roku 2019 bol
poskytnutý úver vo výške 51 017,75 €. Lehota na čerpanie je od 17.12.2019 do 17.12.2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
572 231,62

Skutočnosť k 31.12.2019
557 757,72

% čerpania
97,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 572 231,62 € bolo skutočne čerpané
v sume 557 757,72 €, čo predstavuje 97,47 % čerpanie.
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k 31.12.2019

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
316 047,74

Skutočnosť k 31.12.2019
301 573,84

% čerpania
95,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 316 047,74 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
301 573,84 € , čo predstavuje 95,42 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.6.0 Všeobecné verejné služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
02.2.0 Civilná ochrana
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.6.0 Ochrana životného prostredia
06.1.0 Rozvoj bývania
06.2.0 Rozvoj obcí
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.4.0 Verejné osvetlenie
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou
Starostlivosťou
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie
10.2.0 Staroba
Spolu

Rozpočet
137 787,41
1 657,24
1 684,76
1 008,61
96,78
11 700,75
9 613,22
22 096,99
72,17
438,00
6 314,09
1 235,00
7 025,55
3 369,17
9 176,82
2 015,16
3 418,89
96 094,13

Skutočnosť
134 538,95
1655,64
1 684,76
1 008,61
96,78
10 900,88
3 248,47
21 375,88
72,17
438,00
6 197,82
1 235,00
7 025,55
2 885,05
8 499,35
1 900,74
3 220,02
94 447,17

% plnenia
97,64
99,90
100,00
100,00
100,00
93,16
33,79
96,74
100,00
100,00
98,16
100,00
0,00
85,63
92,62
94,32
94,18
98,29

1 143,00
100,00
316 047,74

1 143,00
0,00
301 573,84

100,00
0,00
95,42

a) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 119 438,91 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 119 438,91 €, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ.
b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42 682,85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 42 576,13 €, čo je
99,75 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) 630 Tovary a služby
Z rozpočtovaných 147 797,76 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 133 408,23 €, čo
je 90,26 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, zákonné poistenie, poistenie majetku a ostatné tovary a
služby.
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d) 640 Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 119,61 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 5 141,96 €, čo
predstavuje 100,44 % čerpanie.
e) 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
Z rozpočtovaných 1 008,61 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 1 008,61 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
248 892,18

Skutočnosť k 31.12.2019
248 892,18

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 248 892,18 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 248 892,18 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zateplenie hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 31 459,55 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 31 459,55 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Detské ihrisko Zemianske Podhradie
Z rozpočtovaných 165 591,59 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 14 341,59 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Nákup rozhlasovej ústredne Florián
Z rozpočtovaných 2 453,09 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 453,09 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie
d) Nákup trávneho traktora CUB CADET
Z rozpočtovaných 3 619,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 619,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie
e) Pódium - hasičské ihrisko
Z rozpočtovaných 3 955,22 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 955,22 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) Rekonštrukcia strechy - Regentíkovec
Z rozpočtovaných 18 257,38 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 18 257,38 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
g) Výstavba 11 b.j.
Z rozpočtovaných 240,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
predstavuje 100,00 % čerpanie.
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240,00 €, čo

h) Prístrešok na futbalovom ihrisku
Z rozpočtovaných 1 733,67 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 733,67 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
ch) PD Dom smútku
Z rozpočtovaných 720,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
predstavuje 100,00 % čerpanie.

720,00 €, čo

i) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 70 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 70 000,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
j) Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie
Z rozpočtovaných 55 617,75 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 55 617,75 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
k) Prístavba kultúrneho domu, rekonštrukcia elektriky kultúrneho domu, práce naviac pri
projekte obnova KD
Z rozpočtovaných 38 124,93 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 38 124,93 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
l) PD kamerový systém
Z rozpočtovaných 1 680,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 680,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
m) PD rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 4 440,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 440,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
n) Kapitálová vratka – neoprávnené výdavky (detské ihrisko)
Z rozpočtovaných 2 250,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 250,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
7 291,70

Skutočnosť k 31.12.2019
7 291,70

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných 7 291,70 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 291,70 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Obci bol poskytnutý termínovaný úver dňa 4.7.2019 vo výške 70 000,00 € na nákup pozemkov
na základe právoplatnej Kúpnej zmluvy s úrokovou sadzbou 1,40 % a s dátumom splatnosti
úveru 30.06.2023. Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2019 uznesením č.
17/2019. Suma 7 291,70 je splátka istiny od augusta do konca roka, kde mesačná splátka
predstavuje sumu 1 458,34 €.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

341 570,55
341 570,55
0,00
301 573,84
301 573,84
0,00
39 996,71
38 000,00
38 000,00
0,00
248 892,18
248 892,18
0,00
-210 892,18
-170 895,47
38 566,40
-209 461,87
227 158,13
7 291,70
219 866,43
606 728,68
557 757,72
48 970,96
38 566,40
10 404,56

Schodok rozpočtu v sume – 170 895,47 € 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 38 566,40 € bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
- z finančných operácií

........................................................................ 209 461,87 €
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Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje o:
a) nevyčerpané prostriedky z MPSVR SR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v sume 566,40 €,
b) nevyčerpané prostriedky z kapitálovej dotácie z Úradu vlády SR, Námestie slobody 1,
Bratislava v sume 38 000,00 € na výstavbu multifunkčného ihriska. Dotácia nebola v roku 2019
čerpaná. Poskytnutú dotáciu sme povinný použiť do 31. októbra 2020.
Zostatok finančných operácií v sume 209 461,87 € bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 209 461,87 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 10 404,56 €, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu ........................................................... 10 404,56 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
10 404,56 €.

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31. 12. 2019 bol vo výške 92 612,49 €.
Číslo účtu
VÚB banka
VÚB banka SF
Prima banka
Prima banka
Grantový účet
Grantový účet
Pokladňa
Spolu

SK16 0200 0000 0000 1902 3202
SK35 0200 0000 0011 6890 6353
SK84 5600 0000 0006 0202 5002
SK18 5600 0000 0006 0202 9003
SK66 5600 0000 0006 0202 6005
SK17 5600 0000 0006 0202 3007

Stav k 31. 12. 2019
33 003,80 €
642,30 €
57 258,03 €
0,00 €
20 €
0,00 €
1 688,36 €
92 612,49 €

Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu vo výške
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu min.rokov vo výške
- nevyčerpaná dotácia na predškolákov-stravovacie návyky
- nevyčerpaná dotácia na multifunkčné ihrisko vo výške
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642,30 €
42 999,23 €
566,40 €
38 000,00 €

Prebytok rozpočtu obce vo výške 10 404,56 € zistený k 31.12.2019 podľa stavu na bankových
účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky sa v záverečnom účte obce navrhne použiť na tvorbu
rezervného fondu za rok 2019.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
59 783,76
50 554,07

67 338,60
42 999,23

KZ k 31.12.2019
Úbytky – použitie z RF:

a) Pódium - hasičské ihrisko
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 000,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia strechy - Regentíkovec
Z rozpočtovaných 17 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 17 000,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Prístrešok na futbalovom ihrisku
Z rozpočtovaných 1 733,67 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 733,67 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) PD Dom smútku
Z rozpočtovaných 720,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
predstavuje 100,00 % čerpanie.

720,00 €, čo

e) Prístavba kultúrneho domu, rekonštrukcia elektriky kultúrneho domu, práce naviac pri
projekte obnova KD
Z rozpočtovaných 35,913,23 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 35 913,23 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
f) PD kamerový systém
Z rozpočtovaných 1 680,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 680,00 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
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g) Splátka úveru – nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 7 291,70 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 291,70 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel OcÚ – 1,5 %
- povinný prídel MŠ – 1,5 %
Prírastky celkom
Úbytky - OcÚ refundácia stravných lístkov
- MŠ refundácia stravných lístkov
Úbytky celkom
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
74,52
900,25
640,59
1 540,84
584,52
388,54
973,06
642,30

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 074 721,50

1 232 252,08

917 090,72

1 128 857,90

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

550 468,72

762 235,90

Dlhodobý finančný majetok

366 622,00

366 622,00

Obežný majetok spolu

150 943,36

97 702,88

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

1 128,15

4 315,07

149 815,21

93 387,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

6 687,42

5 691,30

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 074 721,50

1 232 252,08

907 271,55

957 361,68

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

907 271,55

957 361,68

Záväzky

55 253,17

170 276,07

780,00

1 200

38 801,78

38 566,40

182,40

756,52

15 488,99

67 044,85

0,00

62 708,30

112 196,78

104 614,33

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
a) Záväzky podľa doby splatnosti
Druh záväzku
Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky zo sociálne ho fondu
Krátkodobé záväzky z toho:
záväzky voči dodávateľom
- záväzky z poskytnutého úveru – predfinancovanie
projektu
záväzky z nevyfakturovaných dodávok
iné záväzky
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
b)záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky
Záväzky v lehote splatnosti z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
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Zostatok v €
k 31.12.2018
182,40
182,40
15 488,99
1 040,66
0,00

Zostatok v €
k 31.12.2019
756,52
756,52
67 044,85
2 257,77
51 017,75

2 467,93
575,42
6 126,96
4 334,29
943,73

71,91
677,77
7 059,77
4 861,20
1 098,68

Zostatok v €
k 31.12.2018
15 671,39
15 488,99

Zostatok v €
k 31.12.2019
67 801,37
67 044,85

182,40

756,52

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Záväzky po lehote splatnosti:

0,00

0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka v lehote splatnosti
321 Dodávatelia – faktúry vo výške 2 257,77 €, ktoré boli prijaté v decembri 2019
so splatnosťou v roku 2019 a faktúry prijaté v roku 2020 za rok 2019, dátum vystavenia faktúry
je december 2019, evidované vo faktúrach 2019 s dátumom splatnosti rok 2020,
326 Nevyfakturované dodávky – faktúry vo výške 71,91 €, ktoré boli prijaté v roku 2020 za
rok 2019, dátum vystavenia faktúry je január 2020, evidované vo faktúrach roka 2020
s dátumom splatnosti rok 2020,
379 Iné záväzky –známky OH za december 2019 vo výške 32,37 €, obstávky vo výške 645,40
€
331 Zamestnanci – záväzok voči zamestnancom vo výške 7 059,77 € ktorý vznikol
z decembrovej mzdy 2019,
336 Sociálne a zdravotné poistenie – záväzok voči sociálnej poisťovni , voči zdravotným
poisťovniam a záväzok voči doplnkovým poisťovniam vo výške 4 861,20 € - záväzky vznikli
z decembrovej mzdy 2019,
342 Ostatné priame dane – záväzok voči daňovému úradu vo výške 1 098,68 €, ktorý vznikol
z decembrovej mzdy 2019,
479 Ostatné záväzky – suma splátky istiny úveru na predfinancovanie projektu Obnova
kultúrneho domu vo výške 51 017,75 €.
Popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Hodnota
Hodnota
záväzku v €
záväzku v €
k 31.12.2018
k 31.12.2019
Úver z Prima
banky
0,00
51 017,75 €
Slovensko

Opis
Úver bol prijatý na prefinancovanie projektu
„Obnova kultúrneho domu Zemianske Podhradie“
so splatnosťou do 17.12.2020.

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov v lehote splatnosti
472
Záväzky zo sociálneho fondu – zostatok na účte sociálneho fondu vo výške 756,52 €.
Stav úverov k 31.12.2019
Obci bol poskytnutý termínovaný úver dňa 4.7.2019 vo výške 70 000,00 € na nákup pozemkov
na základe právoplatnej Kúpnej zmluvy s úrokovou sadzbou 1,40 % a s dátumom splatnosti
úveru 30.06.2023. Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.03.2019 uznesením č.
17/2019. K 31.12.2019 výška záväzku istiny z termínovaného úveru je vo výške 62 708,30 €.
Suma splátky istiny pre rok 2020 je vo výške 17 500,08 € (krátkodobý záväzok) a suma istiny
z termínované úveru pre rok 2021-2023 je vo výške 45 208,22 € (dlhodobý záväzok).
Obci bol schválený Municipálny úver – Eurofondy (A) č. 28/010/19 v roku 2019 vo výške
164 262,64 € na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom „Obnova objektu
kultúrneho domu Zemianske Podhradie“. Spôsob čerpania úveru je postupne. V roku 2019 bol
poskytnutý úver vo výške 51 017,75 €. Lehota na čerpanie je od 17.12.2019 do 17.12.2020.
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- 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
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

Zostatok istiny k 31.12.2019

305 234,08
0,00
305 234,08
62 708,30
0,00
0,00
0,00
51 017,75
0,00
0,00
341 441,68
0,00
0,00
51 017,75
113 726,05
62 708,30
§ 17 ods.6 písm. a)

62 708,30
305 234,08
20,54 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR

305 234,08
0,00
305 234,08
1 916,57
3 593,08
10 000,00
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- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- recyklačný fond
- príjem za réžiu a obedy z MŠ
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*

0,00
1 678,00
0,00
0,00
7 683,44
24 871,09
280 362,99

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

7291,70
7 291,70

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

7 291,70

280 362,99

2,60 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Bankový úver

Hodnota záväzku v
€

So zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
spolu z toho:
So zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako jeden rok
spolu z toho:
Spolu:

Opis

17 500,08 Nákup pozemkov
45 208,22 Nákup pozemkov

62 708,30

Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
alebo krátkodobého bankového úveru
Dlhodobý bankový úver splatný do
30.06.2023
Žiadne zabezpečenie
„Kúpa pozemkov v zmysle uznesenia č.
17/2019“
Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov
budúcich období
Popis významnej položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:

Číslo
účtu
383
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Riadok
súvahy
181

Zostatok k 31.12.2018
0,00

Výnosy budúcich období spolu z toho:
Zostatková hodnota – cudzí majetok
Defibrilátor
Odpisy
Spolu

384

182

112 196,78
+ 133 441,98
+ 2 592,00
- 23 837,20
112 196,78
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých transferoch právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom (dotácia alebo príspevok)
Obec v roku 2019 poskytla dotácie na bežné výdavky:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Futbalový klub Zemianske Podhradie
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS)
Zemianske Podhradie
ZPOZ – členský príspevok
RZMOSP – členský príspevok
ZMOS - Bratislava
ZHKS – členský príspevok
Mikroregion Bošáčka, členský príspevok

1 500,00
827,30

1 500,00
827,30

0,00
0,00

30,52
76,30
128,92
20,00
457,80

30,52
76,30
128,92
20,00
457,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Mikroregion ZOBTMAMB
CVČ Kongregácia školských sestier Nové
Mesto nad Váhom - finan. príspevok
CVČ Nové Mesto nad Váhom
Spoločný úrad samosprávy-stavebný úrad

763,00
71,50

763,00
71,50

0,00
0,00

128,87
748,02

128,70
748,02

0,00
0,00

Príspevky boli poskytnuté v súlade :
- činnosť futbalového klubu - schválené uznesením č. 14/2018 zo dňa 12.12.2018,
- finančný príspevok na činnosť klubu JDS v Zem. Podhradí schválený uznesením č. 14/2018 zo
dňa 12.12.2018,
- ZPOZ – členský príspevok v zmysle stanov IX. Celoslovenskej konferencie zo dňa 25.11.2011
vo výške 0,04 €/obyvateľ.
- RZMOSP členský príspevok – v zmysle Stanov Regionálneho združenia miest a obcí
Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 (0,10 € na obyvateľa ročne),
- ZMOS členský príspevok – v súlade so Stanovami Združenia miest a obcí Slovenska podľa
údajov Štatistického úradu SR podľa počtu obyvateľov k 1.1.2017 ( 0,165 € na jedného
obyvateľa),
- ZHK SR – členský príspevok v zmysle platných Stanov ZHK SR čl. VII. Bod 3 a uznesenia
XVI. Snemu ZHK SR písm. C/, bod 9
- Mikroregion Bošáčka – členský príspevok v súlade so stanovami ZO-MB článok 8, v zmysle
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uzn. č. 1/2012 vo výške 0,60 €/rok na obyvateľa
- Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – členský
príspevok v súlade s uznesením z 22. zasadnutia valnej hromady ZOBTMaMB zo dňa
11.12.2018 vo výške 1,00 €/rok na obyvateľa
- CVČ Nové Mesto nad Váhom, súčasť Spojenej školy sv.Jozefa, Klčové 87, finančný príspevok
na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutý v zmysle Zmluvy o združení finančných
prostriedkov zo dňa 1.12.2015 vo výške 71,50 €/ žiak na celý kalendárny rok.
- Spoločný úrad samosprávy - Zmluva o zriadení Spoločného úradu samosprávy zo dňa
5.11.2002 a jej dodatku a štatútu SÚS n.o. čl. II, odst. 9,
- CVČ Nové Mesto nad Váhom, finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
poskytnutý v zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov zo dňa 2.1.2013 o poskytnutí
dotácie na záujmovú činnosť žiakov v centrách voľného času , podľa čl. III. odst. 1,2 zmluvy
71,50 €/ žiak na celý kalendárny rok.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
iným subjektom
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu. Obec nemá založenú
žiadnu obchodnú spoločnosť.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom

Účelové určenie transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Odmena skladníka CO
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Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018

71,74

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2018

71,74

Rozdiel

0,00 €

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom
DPO SR Bratislava
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR Nové Mesto n/V

Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom
MF SR, Bratislava

Voľby odmena, materiál

1 684,76

1 684,76

0,00 €

Výstroj a výzbroj DHZO
Príspevok pre MŠ –
učebné pomôcky
Stravovacie návykypredškoláci MŠ

3 000,00

3 000,00

0,00 €

1 077,00

1 077,00

0,00 €

1 662,00

1 095,60

566,40
Termín
použitia
dotácie do
31.03.202
0

254,76

254,76

0,00 €

72,17

72,17

0,00

27,60

27,60

0,00 €

10 100,00

10 100,00

0,00 €

Dotácia pre hlásenie
pobytu občanov –
materiál, energie, služby
Dotácia na životné
prostredie - mzdy
Dotácia na reg. adries
Soc.zariadenie-obecný
úrad

Úrad vlády SR, Bratislava
Multifunkčné ihrisko

38 000,00

Termín
použitia
dotácie do
31.10.2020

38 000,00

Environmentálny fond,
Sad Pavlíkovec- výsadba
v rámci programu Obnovy
4 466,46
4 466,46
0,00
ovocných stromov
dediny
Použité prostriedky sú všetko bežné výdavky, nepoužité finančné prostriedky sú kapitálové
výdavky, ktoré budú použité v rozpočtovom roku 2020 vo výške 38 000,00 € a bežné výdavky
vo výške 566,40 €, ktoré budú použité do 31.03.2020.
c) Finančné usporiadanie voči iným subjektom:
Obci Zemianske Podhradie neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky od iných subjektov .
z inej obce. Obec neposkytla žiadnej inej obci finančné prostriedky.

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obci Zemianske Podhradie neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z inej obce. Obec
neposkytla žiadnej inej obci finančné prostriedky.
f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obci Zemianske Podhradie neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Novela zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožnila rozhodnúť obecnému
zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce
( § 4 ods. 5 )
Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí uznesením č. 52/2017 zo dňa 22.11.2017
schválilo zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc
rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020.

Vypracovala: Ľudmila Kočická

Predkladá: Miroslav Zámečník
starosta obce

V Zemianskom Podhradí, dňa 15. júna 2020
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