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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme 3 997
928 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (s prebytkom vo výške 18 045 EUR)
a kapitálový rozpočet ako schodkový (so schodkom vo výške 250 214 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 11. 12. 2017 uznesením č.
83/2017.
Rozpočet bol zmenený zmenami rozpočtu:
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
-

1. zmena zo dňa 09.04.2018 – uznesenie OcZ č. 24 / 2018 zo dňa 09.04.2018,
2. zmena zo dňa 30.04.2018 – uznesenie OcZ č. 42 / 2018 zo dňa 30.04.2018,
3. zmena zo dňa 25.06.2018 – uznesenie OcZ č. 60 / 2018 zo dňa 25.06.2018,
4. zmena zo dňa 17.09.2018 – uznesenie OcZ č. 87 / 2018 zo dňa 17.09.2018,
5. zmena zo dňa 05.11.2018 – uznesenie OcZ č. 109 / 2018 zo dňa 05.11. 2018,

Zmeny schválené starostom obce:
-

1. zmena starostu zo dňa 05.01.2018 – povolené prekročenie e viazanie finančných operácii ,
2. zmena starostu zo dňa 28.02.2018 – účelovo určené finančné prostriedky,
3. zmena starostu zo dňa 29.03.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
4. zmena starostu zo dňa 24.04.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
5. zmena starostu zo dňa 25.04.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
6. zmena starostu zo dňa 21.05.2018 – účelovo určené finančné prostriedky,
7. zmena starostu zo dňa 28.06.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
8. zmena starostu zo dňa 29.06.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
9. zmena starostu zo dňa 30.07.2018 – účelovo určené finančné prostriedky,
10. zmena starostu zo dňa 31.07.2018 – presuny v kompetencii starostu obce
11. zmena starostu zo dňa 24.08.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
12. zmena starostu zo dňa 31.08.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
13. zmena starostu zo dňa 28.09.2018 – presuny v kompetencii starostu obce,
14. zmena starostu zo dňa 24.10.2018 – účelovo určené finančné prostriedky,
15. zmena starostu zo dňa 03.12.2018 – účelovo určené finančné prostriedky.
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Rozpočet obce k 31. 12. 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Schválený
rozpočet
3 997 928,00

Schválený
rozpočet
po zmenách
4 043 941,00

2 943 058,00
574 976,00
400 414,00
79 480,00
3 997 928,00

2 965 309,00
324 355,00
661 404,00
92 873,00
4 043 456,00

2 058 010,00
825 190,00
168 245,00
946 483,00

2 055 976,00
625 923,00
368 245,00
993 312,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 043 941,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 766 344,51

93,14 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 043 941 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
3 766 344,51 EUR, čo predstavuje 93,14 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 965 309,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 010 576,74

101,53 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 965 309 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
3 010 576,74 EUR, čo predstavuje 101,53 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 126 430,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 170 392,42

102,07 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 390 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 383 692,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,55 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 298 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 306 012,23 EUR, čo
je 102,48 % plnenie. Príjmy z dane pozemkov boli v sume 28 662,89 €, príjmy dane zo stavieb
boli v sume 268 089,15 €, príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 9 260,19 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 58 662,28 EUR.

Príjmy z ostatných daní a poplatkov:
Daň za psa z rozpočtovaných 2 500 EUR bol skutočný príjem 2 671,87 EUR, plnenie 106,87 %.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 509,47 EUR
Daň z ubytovania z rozpočtovaných 330 000 EUR bol skutočný príjem 343 095,90 EUR,
plnenie 103,97 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania v sume
43 115,40 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 330 EUR bol skutočný príjem 470,23
EUR, čo predstavuje plnenie na 142,49 %.
Daň za predajné automaty 1 161,76 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 105 000 EUR bol
skutočný príjem 133 287,64 EUR, čo predstavuje plnenie 126,94 %. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 62 163,33 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
242 808,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

214 466,12

88,33 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 83 868 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 84 272,61 EUR, čo
predstavuje plnenie 100,48 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 2 565 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 81 707,61 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 108 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 94 505,89 EUR, čo je
87,51 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- administratívne poplatky - z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 23 128,40 EUR, čo predstavuje 165,20 % plnenie
- za porušenie predpisov 1 400 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – rozpočtovaných 75 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 52 424,32 EU, čo predstavuje 69,90% plnenie
- za stravné – rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
13 021,62 EUR, čo predstavuje 93,01 % plnenie
- za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd – rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 148,50 EUR, čo predstavuje 21,21 % plnenie
- za znečisťovanie ovzdušia – rozpočtovaných 4 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 4 383,05 EUR, čo predstavuje 101,93 %.
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Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 40 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 249,34 EUR, čo
predstavuje 623,35 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50 900 EUR, bol skutočný príjem v sume
35 438,28 EUR, čo predstavuje 69,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – rozpočtovaných 900 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 383,97 EUR, čo predstavuje 42,66 EUR
- z vratiek – 6 692,73 EUR
- z dobropisov – 4 505,47 EUR
- z náhrad z poistného plnenia – 3 273,52 EUR
- iné – rozpočtovaných 50 000 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20 582,59
EUR, čo predstavuje 41,17 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
596 071,00
625 718,20
104,97 %
Z rozpočtovaných grantov a transferov 596 071 EUR bol skutočný príjem vo výške 625 718,20 EUR,
čo predstavuje 104,97 % plnenie
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR

Suma v EUR
419 831,00
2 294,00
83,00
5 235,00
1 550,00

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR

935,00
1 806,00

Ministerstvo školstva SR

1 700,00

Ministerstvo školstva SR

4 027,00

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

9 240,00
2 599,30
1 153,02

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

117,20
4 466,45
324,52
6 057,27

Účel
školstvo - normatíva
školstvo - odchodné
školstvo – príspevok na učebnice
školstvo – vzdelávacie poukazy
školstvo – príspevok pre žiakov zo
SZP
školstvo - dopravné
školstvo – príspevok na lyžiarske
kurzy
školstvo – príspevok na školy v
prírode
školstvo – príspevok na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
Voľby do miestnych samospráv
Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
Register adries
matrika
Ochrana životného prostredia
Stavebný poriadok

150,94 dotácia na prenesený výkon štátnej
správy na úseku dopravy
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Ministerstvo kultúry SR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Fond na podporu umenia
Environmentálny fond
Prešovský samosprávny kraj
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba
Poľnohospodárske družstvo Štrba
Obec Liptovská Teplička
SLOV-MATIC, spol. s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Štrba
CBG s.r.o.
VIX s.r.o.
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska

10 000,00 Štrba – Šoldov – archeologický
výskum zaniknutej stredovekej
dediny Šoldov v katastri obce Štrba
758,37 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
249,00 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
496,96 Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
98 512,88 Podpora zamestnanosti
14 838,29 Podpora zamestnanosti
5 000,00 Dotácia na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
2 000,00 Knižnica
5 000,00 Revitalizácia Tatranská Štrba
4 744,00 Dotácia na kultúru
2 000,00 Deň obce Štrba 2018
2 000,00 Deň obce Štrba 2018
700,00 Malý štrbský maratón
1 500,00 Malý štrbský maratón
350,00 Malý štrbský maratón
1 000,00 Malý štrbský maratón
5 000,00 Vydanie knižnej publikácie Štrbské
pleso a okolie
9 999,00 Vydanie knižnej publikácie Štrbské
pleso a okolie

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
324 355,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

373 537,80

115,16 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 324 355 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
373 537,80 EUR, čo predstavuje 115,16 % plnenie
Príjem z predaja pozemkov:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
19 355,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

45 050,00

232,76 %
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Skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 45 050 EUR. Obec odpredala pozemok parc. KN-E č.
2395/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 28 437 m2 k. ú. Štrba za sumu 500 EUR,
ďalej pozemok parc KN-C č. 3542 – ostatné plochy vo výmere 509 m2 k. ú. Štrba za 25 450
EUR a pozemok parc KN-C č. 3618 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 k. ú. Štrba
a pozemok parc. KN-C č. 3619 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 k. ú. Štrba spolu za
19 100 EUR.
Ďalšie kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
150 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

150 000,00

100,00 %

Z rozpočtovaných 150 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 150 000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Ide o vklad na základe zmluvy o združení právnických osôb
č.17/2017/ODSM
Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
155 000,00
178 487,80
115,15 %
Z rozpočtovaných 155 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 178 487,80 EUR, čo
predstavuje 115,15 % plnenie
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
Účel
28 487,80 Modernizácia požiarnej zbrojnice
Štrba
150 000,00 Dotácia na dostavbu verejnej
kanalizácie - Štrba

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
661 404,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

289 832,83

43,82 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 661 404 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
289 832,83 EUR, čo predstavuje 43,82 % plnenie.
V roku 2018 boli použité :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 040 EUR
- ostatné príjmové operácie – obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta príjem
správnych poplatkov v sume 20 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2017 z fondu na podporu umenia v sume 705,85 EUR
- zapojenie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 6 246,35 EUR
- krátkodobý úver v sume 81 899,33 EUR
- dlhodobý úver v sume 192 030,17 EUR
- ZŠ nevyčerpané prostriedky z roku 2017 v sume 2 931,70 EUR
- MŠ nevyčerpané prostriedky z roku 2017 v sume 959,43 EUR
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
92 873,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

92 397,14

99,49 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 92 873 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
92 397,14 EUR, čo predstavuje 99,49 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola prijala 54 515,75 EUR rozpočtovaných príjmov.
Základná umelecká škola prijala 12 750,37 EUR rozpočtovaných príjmov.
Materská škola prijala 25 131,02 EUR rozpočtovaných príjmov.
Plnenie príjmov jednotlivých rozpočtových organizácií je uvedené v prílohách č. 1 – 3 (Správy
o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2018 jednotlivých rozpočtových organizácií obce).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 043 456,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

3 575 541,51

88,43 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 043 456 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 3 575 541,51 EUR, čo predstavuje 88,43 % čerpanie. (v tom čerpanie výdavkov
rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou v čiastke 983 432,68 EUR).

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2 055 976,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 969 678,41

95,80 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 055 976 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v čiastke 2 953 120,09 EUR, čo predstavuje 95,80 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce podľa :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obec z rozpočtovaných 715 847 EUR skutočne čerpala k 31.12.2018 sumu 738 035,91 EUR, čo
predstavuje 103,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov škôl, OcÚ, obecnej
polície, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov
a pracovníkov prijatých v rámci projektov na podporu zamestnanosti.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 279 457 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 264 269,03 EUR,
čo je 94,57 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 780 189 EUR bolo skutočné čerpaných k 31.12.2018 v sume 689 276,61
EUR, t. j. 88,35 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, pohonné hmoty, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 275 103 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 275 518,58 EUR,
čo predstavuje 100,15 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 5 380 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 587,28 EUR, čo
predstavuje 48,09 % čerpanie.
Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie jednotlivých rozpočtových organizácií je
uvedené v prílohách č. 2 – 4 (Správy o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2018 jednotlivých
rozpočtových organizácií obce).

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
625 923,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

524 365,36

83,77 %

Kapitálové výdavky v roku 2018 nečerpala žiadna rozpočtová organizácia obce (škola).
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 625 923 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v čiastke 524 365,36 EUR, čo predstavuje 83,77 % čerpanie.

Medzi významné výdavky kapitálového rozpočtu patrí:
Obecné múzeum Štrba
Zdravotné stredisko Štrba
ÚPN – strateg. dokument
Hosp. dvor – napojenie na verejnú kanalizáciu
Hosp. dvor – Kamerový bezpečnostný systém
Hosp. dvor – osadenie posuvnej brány
Prenosné unimobunky
Prekrytie rigolu okolo oplotenia cintorína
Optická sieť
Obstaranie osobných automobilov
Dostavba verejnej kanalizácie – Štrba
Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na ŠP - objekt pre snežné
pásové vozidlá
Detské ihrisko

2 000,00 EUR
- 22 210,34 EUR
2 160,00 EUR
2 146,54 EUR
7 080,00 EUR
3 246,42 EUR
5 470,20 EUR
- 14 923,20 EUR
- 62 507,32 EUR
2 042,40 EUR
- 163 346,05 EUR
- 217 650,44 EUR
- 10 774,45 EUR
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Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba
Komunitné centrum Štrba
Prípravná dokumentácia

-

3 768,00 EUR
4 340,00 EUR
700,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
368 245,00

Skutočnosť k 31.12.2018
98 056,06

% čerpania
26,63 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 368 245 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018
v čiastke 98 056,06 EUR, čo predstavuje 26,63 % čerpanie.
Z čerpaných výdavkových finančných operácií predstavuje:
- Splácanie istín z úverov 88 034,82 EUR,
- Splácanie istiny finančného prenájmu 9 969,30 EUR.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2018 rozpočtové organizácie obce hospodárili len s bežnými výdavkami.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
po zmenách
993 312,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

983 432,68

99,01 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 993 312 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 983 432,68 EUR, čo predstavuje 99,01 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtových organizácií je
uvedené v prílohách č. 1 – 3 (Správy o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2018 jednotlivých
rozpočtových organizácií obce).

Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2018
po zmenách
200 999,00
585 655,00
206 658,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

% čerpania

199 928,14
577 196,45

99,47 %
98,56 %

206 308,09

99,83 %
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
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 / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
3 102 973,88
3 010 576,74
92 397,14

2 953 120,09
1 969 687,41
983 432,68

149 853,79
373 537,80
373 537,80
0,00

524 365,36
524 365,36
0,00

- 150 827,56
- 973,77
42 894,35
- 43 868,12
285 941,70
98 056,06

+ 187 885,64
3 762 453,38
3 575 541,51
+ 186 911,87
43 868,12
+ 143 043,75

Schodok rozpočtu v sume 973,77 EUR 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 42 894,35 EUR
bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
- z finančných operácií
43 868,12 EUR
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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 848,53 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 734,52 EUR
- fond na podporu umenia v sume 1 114,01 EUR,
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 28 487,80 EUR, a to na :
- modernizácia požiarnej zbrojnice Štrba v sume 28 487,80 EUR,
c)

nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od VIX s.r.o. podľa ustanovenia § 5
ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 000 EUR,

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 3 558,02 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 187 885,64 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 43 686,12 EUR
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 143 043,75 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
143 043,75 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
143 043,75 EUR.
Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2018 je v sume 282 550,82 EUR čo predstavuje
stav bankových účtov v sume 276 600,57 EUR, pokladničná hotovosť v sume
5 950,25 EUR.
Z týchto prostriedkov sa vylučujú spolu
prostriedky sociálneho fondu v sume
prostriedky rezervného fondu
prostriedky zo ŠR určené na prenesený výkon
prostriedky Fond na podporu umenia
prostriedky školskej jedálne
prostriedky ZUŠ
prostriedky nevyčerpaný dar
prostriedky Modernizácia požiarnej zbrojnice

121 393,96 EUR
10 660,63 EUR
67 728,98 EUR
4 734,52 EUR
1 114,01 EUR
3 558,02 EUR
110,00 EUR
5 000,00 EUR
28 487,80 EUR

Stav finančných prostriedkov po odpočítaní viazaných účelovo určených prostriedkov
k 31.12.2018 je v sume 161 156,86 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 848,53 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 734,52 EUR
Fond na podporu umenia v sume 1 114,01 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky dar účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 3 558,02 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 28 487,80 EUR, a to na :
modernizácia požiarnej zbrojnice v sume 28 487,80 EUR
e) prostriedky ZUŠ v sume 110 EUR
Prebytok finančných prostriedkov z nevysporiadaného výsledku hospodárenia obce minulých
rozpočtových období je vo výške 18 113,11 EUR. Tieto finančné prostriedky navrhujem odviesť
do rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov
Účet rezervného fondu
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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
46 180,04
27 795,29
6 246,35
67 728,98

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 – prídel do SF vo výške 1,25 %
z objemu vyplatených miezd
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
- ostatné úbytky – príspevok zamestnancovi podľa kolektívnej zmluvy
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
9 239,11
7 653,46
5 818,82
0,00
11 073,75
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

7 340 258,94

7 474 711,02

Neobežný majetok spolu

5 917 034,03

5 954 007,52

71 654,99

63 768,42

5 267 769,01

5 312 629,07

577 610,03

577 610,03

1 411 007,10

1 507 160,25

2 950,03

0

1 080 865,60

1 040 002,20

0,00

0,00

232 208,13

182 868,43

94 983,34

284 289,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

12 217,81

13 543,25

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

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :
Odberatelia
Ostatné pohľadávky – dobropisy
Komunálny odpad
Vodné, Stočné
Prenájom nebytových priestorov
Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí – ostatné
Príjem za el. energiu, plyn, teplo, vodu a stočné
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa
Iné pohľadávky

182 868,43 EUR
447,60 EUR
3 377,68 EUR
61 384,91 EUR
6 717,76 EUR
5 836,50 EUR
544,22 EUR
14 609,02 EUR
65 914,18 EUR
24 036,56 EUR
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 340 258,94

7 474 711,02

Vlastné imanie

2 433 374,83

1 869 980,80

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 433 374,83

1 869 980,80

302 372,65

703 058,36

Rezervy

1 850,00

1 850,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 745,85

34 336,33

Dlhodobé záväzky

9 239,11

16 698,20

Krátkodobé záväzky

124 722,91

303 462,71

Bankové úvery a výpomoci

160 814,78

346 711,12

4 604 511,46

4 901 671,86

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie

Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom

z toho v lehote

k 31.12.2018 v EUR

splatnosti

Záväzky voči:
- audítorskej spoločnosti

1 850,00

1 850,00

186 504,51

186 504,51

9 842,79

9 842,79

2 601,88

2 601,88

- zamestnancom

51 488,36

51 488,36

- poisťovniam

42 190,24

42 190,24

- daňovému úradu

11 459,38

11 459,38

- štátu

34 336,33

34 336,33

- záväzok zo SF

11 073,75

11 073,75

5 000,00

5 000,00

346 711,12

346 711,12

703 058,36

703 058,36

- dodávateľom
- leasingovej spoločnosti
- iné záväzky – exekúcie, preplatky na dani

- prijaté dary
- bankám
Záväzky spolu k 31.12.2018
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ
Prima banka
Slovensko a.s.

Všeobecná úverová
banka a. s.

Účel
kapitálové
výdavky obce
a refundácia
nákladov na
projektovú
dokumentáciu
investičné
potreby obce,
vrátane
prípravnej
a projektovej
dokumentácie

Výška
prijatého
úveru
200 000,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2018
0,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018
26,08

250 000,00

0,00

72,65

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018
193 782,64

152 928,64

Rok
splatnosti
2020

2026

Úver z Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Obec v roku 2018 uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere č.569/2018/UZ s Všeobecnou
úverovou bankou, a.s. s výškou 250 000 ,00 EUR.
Úver je s dobou splatnosti do r. 2026, splátky istiny a úrokov sú mesačné od 27.01.2019.
Záväzková provízia z nečerpaného úveru: 0,70 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Objem poskytnutého úveru:
250 000,00 EUR
Čerpanie v roku 2018:
152 926,82 EUR
Objem splátok v roku 2018:
0,00 EUR
Objem úroku v roku 2018:
72,65 EUR
Úroková sadzba: 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,39%
Úver z Prima banky Slovensko, a.s.

V priebehu účtovného obdobia roku 2018 Obec Štrba čerpala investičný bankový úver Prima
banky Slovensko, a. s. vo výške 39 103,35 EUR.
Úver bol poskytnutý na základe Zmluvy o úvere č.32/002/16 – Univerzál vo výške 200 000 EUR
so splatnosťou 25. 02. 2020 a úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 1,00 %.
Úver v roku 2018 nebol splácaný nakoľko nebol ani dočerpaný.
Záväzková provízia z nečerpaného úveru: 0,60 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Zmluva o úvere č. 32/002/16 zo dňa 26. 02. 2016
Objem poskytnutého úveru:
200 000,00 EUR
Čerpanie v roku 2018:
39 103,35 EUR
Celkové čerpanie
193 782,64 EUR
Objem splátok v roku 2018:
0,00 EUR
Objem úroku v roku 2018:
26,08 EUR
Poplatok za správu úveru v roku 2018:
30,00 EUR
Úroková sadzba: 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 1%
Zabezpečenie úveru:
blankozmenka
Úver z Prima banky Slovensko, a.s.

V priebehu účtovného obdobia roku 2018 Obec Štrba splácala investičný bankový úver Prima
banky Slovensko, a. s. poskytnutý v roku 2009 vo výške 73 625,76 EUR.
Zmluva o termínovanom úvere č. 32/059/09 zo dňa 14. 10. 2009 v znení dodatkov č. 1 až 4
Objem poskytnutého úveru: 437 762,33 EUR
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Čerpanie v roku 2018:
0,00 EUR
Objem splátok v roku 2018: 6 135,49 EUR
Objem úroku v roku 2018: 1 755,36 EUR
Úroková sadzba: 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 2,50 %
Zabezpečenie úveru:
VISTA ZMENKA č.32/059/09 zo dňa 14. 01. 2010
Kontokorentný úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.

V priebehu účtovného obdobia roku 2018 Obec Štrba mala k dispozícií kontokorentný úver
poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a. s.
Zmluva o úvere č. 944/CC/16 zo dňa 13. 08. 2012 v znení dodatku č. 944/CC/16-D6 zo dňa
10.11.2017
Čerpanie v roku 2018:
81 899,33 EUR
Objem splátok v roku 2018:
81 899,33 EUR
Objem úroku v roku 2018:
167,26 EUR
Úroková sadzba:
1M EURIBOR + marža 2,25 %
Zabezpečenie úveru:
blankozmenka zo dňa 13. 08. 2012
Kontokorentný úver z Všeobecnej úverovej banky , a. s.

Obec v roku 2018 uzatvorila Zmluvu o kontokorentnom úvere č.1355/2018/UZ s Všeobecnou
úverovou bankou, a.s. s výškou 75 000 ,00 EUR
Čerpanie v roku 2018:
0,00 EUR
Objem splátok v roku 2018:
0,00 EUR
Objem úroku v roku 2018:
0,00 EUR
Úroková sadzba:
EURIBOR + marža 0,36 %
Obec v r. 2015 uzatvorila lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu Škoda Octavia
Ambition. V roku 2018 bolo splatených na istine 2 403,83 EUR, finančný výnos lízingovej
spoločnosti bol v r. 2018 zaplatený v čiastke 389,48 EUR.
Obec v r. 2018 uzatvorila lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného automobilu
Dacia Duster 1,5 diesel. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu k 31. 12. 2018 je 9 842,79
EUR. V roku 2018 bolo splatených na istine 7 565,47 EUR, finančný výnos lízingovej
spoločnosti bol v r. 2018 zaplatený v čiastke 425,20 EUR.
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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- 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
- zostatok istiny z úveru z Leasing
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
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 31.12.2018

2 845 329,66
45 908,54
2 891 238,20
346 711,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 842,79
356 553,91
0,00
0,00
0,00
0,00
356 553,

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

356 553,91

2 891 238,20

12,33 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy - školstvo
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- príjmy z ÚPSVaR
- dotácie zo ŠR voľby
- dotácie – oprava oplotenia cintorín
- dotácia DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácia Šoldov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 824
- 651002
- 651003

Suma v EUR

2 845 329,66
45 908,54
2 891 238,20
414 519,85
11 165,36
77 691,58
2 546,46
13 500,00
5 000,00
10 509,76
18 642,40
553 575,41
2 337 662,79

81 899,33
6 135,49
0,00
0,00
9 969,30
2 021,35
0,00
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- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

316,77
100 342,24

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

100 342,24

2 337 662,79

4,29 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. 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. 5/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na materiálno-technické
zabezpečenie
-1-

Športový klub Štrba – materiálno-technické
zabezpečenie činnosti oddielov ŠK Štrba
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba –
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

34 450,00

34 450,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. Predmetom podnikania je:
- čistiace a upratovacie služby
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- prípravné práce k realizácii stavby
- reklamné a marketingové služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom
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V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
3 330,47 EUR
Celkové náklady
1 440,05 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1 890,42 EUR

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

137 263,17
206 324,37
196 303,43

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

133 725,78
206 308,09
195 884,54

Rozdiel - vrátenie
3 357,39
16,28
418,89

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

448 205,19
4 043,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

443 470,67
4 043,60

Rozdiel - vrátenie
4 734,52
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Štrba
KV
Dotácia za účelom spracovania
územnoplánovacej
dokumentácie obce – koncept
riešenia a návrh územného
plánu obce
KV
Ministerstvo vnútra
Rekonštrukcia telocvične ZŠ –
SR na základe výzvy rekonštrukcia cvičebného
Ministerstva školstva priestoru
SR
KV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
normatíva
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
príspevok na učebnice
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
vzdelávacie poukazy
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
príspevok pre žiakov zo SZP
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
dopravné
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
mimoriadne výsledky žiakov
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
príspevok na lyžiarske kurzy
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
príspevok na školy v prírode
BV
Ministerstvo vnútra
transfer na prenesený výkon
SR
štátnej správy – školstvo –
príspevok na výchovu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

23 899,58

23 899,58

0,00

12 793,20

12 793,20

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

383 764,00

383 764,00

0,00

901,00

901,00

0,00

4 780,00

4 780,00

0,00

689,00

689,00

0,00

533,00

533,00

0,00

600,00

600,00

0,00

1 178,00

1 178,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

5 100,00

5 100,00

0,00

-5-
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Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo kultúry
SR

Ministerstvo kultúry
SR
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad

a vzdelávanie deti MŠ
BV
transfer na zabezpečenie volieb
do NR SR
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku registra
adries
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné
prostredie
BV
Oprava hlavnej prístupovej
komunikácie na Štrbskom
Plese
BV
Oprava strechy spoločenského
domu
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
BV

3 221,12

2 845,35

375,74

1 169,19

1 169,19

0,00

100,20

100,20

0,00

4 103,17

4 103,17

0,00

328,49

328,49

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

9 450,00

9 450,00

0,00

5 142,90

5 142,90

0,00

dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
dopravy
BV

153,06

153,06

0,00

Štrba – Šoldov - archeologický
výskum a prezentácia
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok
BV
Reštaurovanie „Pomníka II.
svetovej vojny – Smútiaca
mať“ v obci Štrba
BV
Zamestnanosť a sociálna
inklúzia – podpora sociálnej
a profesijnej inklúzie rozvojom
pracovných zručností MRK
v Obci Štrba
BV
Podpora výchovy
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV

10 000,00

10 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

25 195,35

25 195,35

0,00

1 222,92

1 222,92

0,00

348,60

348,60

0,00
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Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad

c)

Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
BV

1 369,26

1 369,26

0,00

Podpora zamestnanosti a
zapojenie nezamestnaných do
obnovy kultúrneho dedičstva
BV

87 666,95

87 666,95

0,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

5 000,00

5 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

2 000,00

885,99

1 1114,01

1 000,00

1 000,00

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-2-

-1-

Environmentálny
fond
Environmentálny
fond
Fond na podporu
umenia
Fond na podporu
umenia

Revitalizácia vnútrobloku
Tatranská Štrba
Dostavba kanalizácie Štrba

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Knižnica – knihy do obecnej
knižnice
Knižnica pre všetkých – akvizícia knižničného fondu
BV

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
prijaté finančné prostriedky
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec Liptovská Teplička
transfer na Malý štrbský
maratón

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

700,00

Rozdiel

700,00

0,00

poskytnuté finančné prostriedky
Obec nemala v roku 2018 finančné vzťahy s obcami.
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský samosprávny
kraj - Štrbské folklórne
slávnosti
Prešovský samosprávny
kraj – Združenie
Dobudovanie lyžiarskeho
bežeckého areálu na
Štrbskom plese

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

4 744,00

4 744,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

Programový rozpočet obec Štrba

Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Administratíva

Schválený
rozpočet na rok
2018 po
poslednej
zmene

4 043 456
186 050
251 829
162 435
168 216
117 545
260 837
246 500
1 011 463
340 000
65 906
347 975
40 360
844 340

Skutočnosť
k 31.12.2018

3 575 541,51
148 861,87
242 397,58
125 667,26
148 884,42
112 172,64
249 254,18
237 114,58
984 665,86
325 272,41
60 316,39
376 758,66
29 005,09
535 170,57

% plnenia

88,43
80,01
96,25
77,36
88,51
95,43
95,56
96,19
97,35
95,67
91,52
108,27
71,87
63,38

13. Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu obec Štrba za rok 2018.

25

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Štrba a celoročné hospodárenie za rok
2018 bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Štrba za
rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 143 043,75 EUR .
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z nevysporiadaného
hospodárenia obce z minulých období vo výške 18 113,11 EUR na účet rezervného fondu.
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