Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2019

V Štrbe dňa 01.06.2020

Spracovala: Ing. Romana Paverová
Ing. Martina Ovčiariková

Predkladá : Michal Sýkora, starosta obce

Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01.06.2020
- zverejnený na webovom sídle obce - na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 01.06.2020
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ......... uznesením č. ...........

Záverečný účet obce Štrba za rok 2019
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2019

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií obce

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

2

Záverečný účet obce Štrba za rok 2019
1. Rozpočet obce Štrba 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. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme
5 024 840 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (s prebytkom vo výške 61 350
EUR) a kapitálový rozpočet ako schodkový (so schodkom vo výške 445 500 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 05. 11. 2018 uznesením č. 106/2018.
Rozpočet bol počas roka 2019 zmenený zmenami rozpočtu – rozpočtovými opatreniam :
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
-

1. zmena zo dňa 15.04.2019 – uznesenie OcZ č. 21 /2019 zo dňa 15.04.2019,
2. zmena zo dňa 17.06.2019 – uznesenie OcZ č. 40 /2019 zo dňa 17.06.2019,
3. zmena zo dňa 28.08.2019 – uznesenie OcZ č. 64 /2019 zo dňa 28.08.2019,
4. zmena zo dňa 28.10.2019 – uznesenie OcZ č. 83 /2019 zo dňa 28.10.2019,
5. zmena zo dňa 10.12.2019 – uznesenie OcZ č. 96 /2019 zo dňa 10.12. 2019.

Zmeny schválené starostom obce (v rozsahu určenom zákonom a obecným zastupiteľstvom):
-

1. zmena starostu zo dňa 15.02.2019 – účelovo určené finančné prostriedky
2. zmena starostu zo dňa 01.03.2019 – presun výdavkov
3. zmena starostu zo dňa 01.04.2019 – presun výdavkov
4. zmena starostu zo dňa 30.08.2019 – presun výdavkov
5. zmena starostu zo dňa 16.09.2019 – účelovo určené finančné prostriedky
6. zmena starostu zo dňa 30.09.2019 – presun výdavkov
7. zmena starostu zo dňa 01.12.2019 – presun výdavkov
8. zmena starostu zo dňa 31.12.2019 – presun výdavkov

Rozpočet obce k 31. 12. 2019

5 024 840,00

Schválený
rozpočet
po zmenách
6 767 013,00

3 439 905,00
780 035,00
745 500,00

3 388 538,00
2 176 312,00
1 100 231,00

3 306 125,75
1 183 057,32
869 609,60

59 400,00

101 839,00

99 445,56

0

93,00

93,25

Schválený
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Príjmové
finančné
operácie RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2019
5 458 331,48
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

5 024 840,00

5 345 976,00

3 943 856,95

2 376 299,00
1 225 535,00
361 350,00

2 323 881,00
1 608 871,00
243 154,00

2 265 021,18
485 257,87
48 524,41

1 061 656,00

1 170 070,00

1 145 053,49

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 665 081,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 358 792,67

80,40 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 665 081 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
5 358 792,67 EUR, čo predstavuje 80,40 % plnenie. Nenaplnené boli najmä kapitálové príjmy
(neskoršie začatie realizácie projektov spolufinancovaných z EÚ).
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 388 538,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 306 125,75

97,57 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 388 538 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 306 125,75 EUR, čo predstavuje 97,57 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 391 091,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 308 823,05

96,56 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 571 274 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 496 820,80 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,26 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 333 117 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 299 361,60 EUR, čo
je 89,87 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 31 708,75 €, príjmy z dane zo
stavieb boli v sume 257 457,46 €, príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume
10 195,39 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 59 631,36 EUR, z toho
pohľadávky za rok 2019 len vo výške 8 015,44 EUR.
Daň z ubytovania z rozpočtovaných 350 000 EUR bol skutočný príjem 372 746,90 EUR,
plnenie 106,50 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania v sume
40 316,75 EUR. Táto výška pohľadávok predstavuje pohľadávky za minulé obdobia do roku
2019. Za rok 2019 obec neeviduje žiadne nedoplatky na dani z ubytovania.
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Príjmy z ostatných daní a poplatkov:
Daň za psa z rozpočtovaných 3 200 EUR bol skutočný príjem 3 199,39 EUR, plnenie 99,98 %.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 612,03 EUR, z čoho 63,37 EUR
sú pohľadávky z roku 2019.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem
387,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 77,45 %.
Daň za predajné automaty 663,86 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 133 000 EUR bol
skutočný príjem 135 643,25 EUR, čo predstavuje plnenie 101,99 %. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 56 341,41 EUR. Pohľadávky za rok 2019
obec eviduje vo výške 21 894,86 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
245 360,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

244 030,99

99,46 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65 038 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 58 799,14 EUR, čo
predstavuje plnenie 90,41 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend vo výške 1 138,41
EUR, prenajatých pozemkov v sume 3 830,75 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 48 653,98 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia v sume 5 176 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 101 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 132 610,27 EUR, čo
je 130,20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- administratívne poplatky - z rozpočtovaných 20 530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 20 309,80 EUR, čo predstavuje 98,93 % plnenie
- za porušenie predpisov 1 169,83 eur
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – rozpočtovaných 62 320 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 99 356,49 EUR, čo predstavuje 159,43 % plnenie
- za stravné – rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
6 575,44 EUR, čo predstavuje 46,97 % plnenie
- poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd – rozpočtovaných 700 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 657,46 EUR, čo predstavuje 93,92 % plnenie
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočtovaných 4 300 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 4 541,25 EUR, čo predstavuje 105,61 %.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 250 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 647,96 EUR, čo
predstavuje 259,18 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 78 222 EUR, bol skutočný príjem v sume
51 973,62 EUR, čo predstavuje 66,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – rozpočtovaných 500 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 435,05 EUR, čo predstavuje 87,01 % plnenie.
- z vratiek – 126,82 EUR.
- z dobropisov – rozpočtovaných 3 377 EUR , bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 409,72 EUR, čo predstavuje 100,97 % plnenie.
- iné – rozpočtovaných 74 345 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
48 002,03 EUR, čo predstavuje 64,57 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
752 087,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

753 271,71

100,16 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 752 087 EUR bol skutočný príjem vo výške 753 271,71 EUR,
čo predstavuje 100,16 % plnenie. Išlo o nasledovné príjmy (transfery a dotácie):

Poskytovateľ dotácie / fin. príspevku
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Suma v EUR
Účel
473 944,00 školstvo – normatívne prostriedky
ZŠ
90,00 školstvo – príspevok na učebnice
913,00 školstvo – príspevok na učebnice
cudzieho jazyka
3 444,00 školstvo – vzdelávacie poukazy
1 375,00 školstvo – príspevok pre žiakov zo
SZP
606,00 školstvo – dopravné
3 300,00 školstvo – príspevok na lyžiarske
kurzy
2 700,00 školstvo – príspevok na školy
v prírode
4 133,00 školstvo – príspevok na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
9 240,00 školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
4 540,58 Voľby prezidenta
2 763,68 Voľby do EP
1 149,06 Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
54,80 Register adries – prenesený výkon
štátnej správy
5 120,46 Matrika – prenesený výkon štátnej
správy
322,65 Ochrana životného prostredia –
prenesený výkon štátnej správy
7 126,84 Stavebný úrad - prenesený výkon
štátnej správy
150,42 dotácia na prenesený výkon štátnej
správy na úseku dopravy
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Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo kultúry SR/Úrad vlády SR

Ministerstvo financií 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
Slovenská agentúra životného
prostredia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad vlády SR
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba
Poľnohospodárske družstvo Štrba
Spojstav spol. s. r. o.
Prešovský samosprávny kraj
PPA Invest s. r. o.
Spolu:

251,16 CO skladník
20 000,00 Štrba – Šoldov – archeologický
výskum zaniknutej stredovekej
dediny Šoldov v katastri obce Štrba
13 500,00 Modernizácia obecného úradu
26 935,20 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
232,40 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
681,21 Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
43 930,25 Podpora zamestnanosti §50/J – cez
úrad práce
100 928.00 Dokončenie projektu – dodanie
kompostérov pre obyvateľov obce
5 000,00 Dotácia na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZ obce
4000,00 Nákup pomôcok pre telocvičňu ZŠ
1 000,00 Knižnica – na nákup kníh
6 000,00 Folklór – na ušitie krojov
2 000,00 Deň obce Štrba 2019 / príspevok
1 500,00 Deň obce Štrba 2019 / príspevok
700,00 Malý štrbský maratón / príspevok
4 640,00 Malý štrbský maratón / dotácia
1 000,00 Organizačno-technické zabezpečenie
podujatí v roku 2019 / príspevok
753 271,71

Uvedené dotácie a finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 176 312,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 183 057,32

54,36 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 176 312 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 183 057,32 EUR, čo predstavuje 54,36 % plnenie. Išlo o nenaplnené príjmy najmä z
projektov spolufinancovaných z EÚ (neskoršie začatie ich realizácie). Tieto príjmy boli
presunuté do rozpočtu obce pre rok 2020.
a) Príjem z predaja pozemkov:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 291,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 291,00

100,00 %
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c) Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 173 021,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 179 070,32

54,26 %

Z rozpočtovaných 2 173 021 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 179 0770,32
EUR, čo predstavuje 54,26 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
1 000 000,00 Modernizácia Športového areálu
Štrbské Pleso a jeho materiálnotechnické vybavenie
6 000,00 Prevencia kriminality a bezpečnosť
v obci
14 126,50 Wifi pre Štrbu
28 386,00 Výstavba CIZS
130 557,82 Komunitné centrum Štrba

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 100 231,00
-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

869 609,60
17 146,14

79,04 %
-

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 100 231 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
869 609,60 EUR, čo predstavuje 79,04 % plnenie.
V roku 2019 boli použité :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 34 336,33 EUR
- ostatné príjmové finančné operácie – obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného
miesta pre príjem správnych poplatkov v sume 56 EUR
- zapojenie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 116 827,41 EUR
- zapojenie rezervného fondu na pokrytie výdavkov opráv havarijného stavu v obci v sume
17 915,27 EUR
- zapojenie rezervného fondu na splátky leasing KIA v sume 7 804,00 EUR
- prijaté finančné zábezpeky v sume 5 000 EUR
- RO nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v sume 4 548,20 EUR
- dlhodobý úver v sume 83 122,39 EUR
Vo výkaze FIN 1 – 12 nerozpočtované finančné prostriedky vrátené RO v sume 17 146,14 EUR,
neboli zahrnuté vo výkaze v príjme výkazu.

8

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
101 839,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

99 445,56

97,65 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 101 839 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
99 445,56 EUR, čo predstavuje 97,65 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - z toho:
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2019
po zmenách
23 892,00
63 737,00
14 210,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

23 940,98
63 284,68

100,20 %
99,29 %

12 219,90

86 %

5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
93

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

93,25

100,27 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 93,25
EUR, čo predstavuje 100,27 % plnenie.
Základná škola 73,25 EUR zostatok prostriedkov na bankovom účte.
Materská škola 20,00 EUR zostatok prostriedkov na bankovom účte.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
4 175 906,00
2 798 803,46
67,02 %
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 175 906 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 2 798 803,46 EUR, čo predstavuje 67,02 % čerpanie. Nízke čerpanie výdavkov bolo
spôsobené nízkym čerpaním výdavkov na projektoch obce spolufinancovaných z EÚ z dôvodu
neskoršieho začatia ich realizácie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 323 881,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 265 021,18 €

97,47 %
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 323 881 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v čiastke 2 265 021,18 EUR, čo predstavuje 97,47 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce podľa :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obec z rozpočtovaných 818 181 EUR skutočne čerpala k 31.12.2019 sumu 841 437,34 EUR, čo
predstavuje 102,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej
polície, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov prijatých
v rámci projektov na podporu zamestnanosti, pracovníkov zabezpečujúcich údržbu obce
a verejné služby obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 300 225 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 293 229,12 EUR,
čo je 97,67 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 921 460 EUR bolo skutočné čerpaných k 31.12.2019 - 842 353,45 EUR, t. j.
91,42 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, pohonné
hmoty, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, cestovné náhrady a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 280 025 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 282 855,56 EUR,
čo predstavuje 101,01 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z pôvodne rozpočtovaných 3 990 EUR bolo skutočne vyčerpaná k 31.12.2019 suma vo výške
5 145,71 EUR, čo predstavuje 128,97 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 608 871,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

485 257,87

30,16 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 608 871 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v čiastke 485 257,87 EUR, čo predstavuje 30,16 % čerpanie.
Medzi významné výdavky kapitálového rozpočtu patrí:
Modernizácia komunitného centra
Kúpa budovy COOP Jednota s pozemkom
CIZS Štrba
Modernizácia požiarnej zbrojnice
Optická sieť
Technické zhodnotenie fontány na námestí
Detské ihrisko
Wifi pre Štrbu
Prístrešky na triedený zber KO na sídlisku Lieskovec v TŠ

- 140 778,70 EUR
- 90 000,00 EUR
- 64 828,03 EUR
- 41 092,37 EUR
- 32 281,92 EUR
- 18 020,40 EUR
- 15 166,55 EUR
- 14 870,00 EUR
9 825,49 EUR
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Prístrešky na posypový materiál
Schodolez pre komunitné centrum
Zabezpečovací systém budov na Štrbskom Plese
Stavebná úprava miestnej komunikácie
Modernizácia obecného úradu Tatr. Štrba
Modernizácia obecného úradu Štrba
Projektová dokumentácia – Chodník ČSA
Projektová dokumentácia – Chodníky MRK
Projektová dokumentácia – WC Štrbské Pleso (pri jazere)
Projektová dokumentácia – Výstavba cyklotrás v obci Štrba
Projektová dokumentácia – Nájomné byty v Tatranskej Štrbe
Projektová dokumentácia – Vnútroblok Tatranská Štrba (sídlisko)
Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu
Projektová dokumentácia – Výstavba novej budovy MŠ (dopracovanie PD)
Projektová dokumentácia – miestna komunikácia IB Krôn (dopracovanie PD)
Výpočtová technika – server

-

7 200,00 EUR
3 190,00 EUR
2 929,03 EUR
1 980,00 EUR
1 935,25 EUR
950,32 EUR
3 016,99 EUR
11 226,99 EUR
2 000,00 EUR
4 980,00 EUR
9 250,00 EUR
3 485,83 EUR
3 400,00 EUR
790,00 EUR
240,00 EUR
1 740,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
243 154,00

Skutočnosť k 31.12.2019
48 524,41

% čerpania
19,96 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 243 154 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019
v čiastke 48 524,41 EUR, čo predstavuje 19,96 % čerpanie.
Z čerpaných výdavkových finančných operácií predstavuje:
- Splácanie istín z úverov 31 260 EUR,
- Splácanie istiny finančného prenájmu (leasing áut) - 12 202,41 EUR
- Vrátenie finančnej zábezpeky verejného obstarávania 5 000 EUR
- Ostatné finančné operácie / IOM / 62 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2019 rozpočtové organizácie obce hospodárili len s bežnými výdavkami.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
po zmenách
1 170 070,00
1 145 053,49
97,86 %
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 170 070 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 145 053,49 EUR, čo predstavuje 97,86 % čerpanie.
Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba

Rozpočet na rok
2019
po zmenách
229 734,00
700 610,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

226 677,45
680 721,04

98,67 %
97,16 %
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Základná umelecká
škola Štrba

239 726,00

237 655,00

99,14 %

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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
Príjmové finančné operácie nevykázané vo FIN 1 – 12
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie pripísaný nespotrebovaný úver
Upravený prebytok/schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
3 405 571,31
3 306 125,75
99 445,56

3 410 074,67
2 265 021,18
1 145 053,49

- 4 503,36
1 183 057,32
1 183 057,32
0,00

485 257,87
485 257,87
0,00

697 799,45
693 296,09
- 1 034 174,52
- 340 878,43
869 702,85
17 146,14
48 524,41

838 324,58
-489 962,36
348 362,22

5 475 477,62
3 943 856,95
1 531 620,67
-1 524 136,88
7 483,79

Prebytok rozpočtu v sume 693 296,09 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 1 034 170,52 EUR skončil schodkom
v sume 340 878,43 EUR.
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Zostatok finančných operácií v sume 838 324,58 EUR 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje
financovania v sume 489 962,36 EUR, navrhujeme použiť na :
1. krytie schodku upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v sume 340 878,43 EUR
2. tvorbu rezervného fondu obce v sume 7 483,79 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 17 272,78 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9 579,58 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 7 693,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 006 000 EUR, a to na :
- Štrbské pleso – Športový areál v sume 1 000 000,00 EUR (dotácia zo štátneho rozpočtu)
- Kamerový systém v obci v rámci prevencie kriminality a bezpečnosti v sume 6 000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov 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 5 000,00 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od .Fondu na podporu umenia SR
podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 707,40 EUR,
e) 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 5 194,34 EUR, (obec, RO)

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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulé
obdobia
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
67 728,98
161 156,86

142 546,68
86 339,16

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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – prídel do SF vo výške 1,25 %
z objemu vyplatených miezd
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
10 660,63
8 638,45
6 209,70
13 089,38

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

Majetok spolu

7 474 711,02

9 427 363,41

Neobežný majetok spolu

5 954 007,52

6 681 818,42

63 768,42

52 984,42

5 312 629,07

6 051 223,97

577 610,03

577 610,03

1 507 160,25

2 730 050,91

0,00

6 936,55

1 040 002,20

999 024,25

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

182 868,43

78 841,00

Finančné účty

284 289,62

1 645 249,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

13 543,25

15 494,08

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :

78 841,00 EUR

Odberatelia
Ostatné pohľadávky – dobropisy
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky

265,27 EUR
1 019,05 EUR

43 948,04 EUR
22 651,64 EUR
26,60 EUR
10 930,40 EUR
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 474 711,02

9 427 363,41

Vlastné imanie

1 869 980,80

2 474 819,66

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 869 980,80

2 474 819,66

703 058,36

2 262 456,82

1 850,00

3 480,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

34 336,33

1 026 204,94

Dlhodobé záväzky

16 698,20

28 965,51

Krátkodobé záväzky

303 462,71

83 901,38

Bankové úvery a výpomoci

346 711,12

998 574,05

4 901 671,86

4 690 086,93

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku

Záväzky celkom

z toho v lehote

k 31.12.2019 v EUR

splatnosti

Záväzky voči:
-

audítorskej spoločnosti

3 480,00

3 480,00

-

dodávateľom

83 901,38

76 865,89

-

leasingovej spoločnosti

26 255,83

26 255,83

-

iné záväzky – exekúcie, preplatky na

2 427,82

2 427,82

dani
-

zamestnancom

57 491,11

57 491,11

-

poisťovniam

36 686,39

36 686,39

-

daňovému úradu

9 337,28

9 337,28
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-

štátu, VÚC

-

záväzok zo SF

-

prijaté dary

-

bankám

Záväzky spolu k 31.12.2019

1 026 204,94

1 026 204,94

13 098,02

13 098,02

5 000,00

5 000,00

998 574,05

998 574,05

2 262 456,82

2 255 421,33

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ
Prima banka
Slovensko a.s.

Všeobecná úverová
banka a. s.

Slovenská
sporiteľňa a. s.

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

Výška
prijatého
úveru
400 000,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2019
0,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019
1 718,28

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019
194 868,47 €

250 000,00

31 260,00

817,78

203 705,58 €

2026

600 000,00

0,00

424,33

600 000,00 €

2029

Rok
splatnosti
2029

Obec v roku 2019 uzatvorila novú zmluvu o úvere s Prima bankou a Slovenskou sporiteľňou.
Úver z Prima banky Slovensko, a. s.

Zmluva o úvere č. 54/008/19 zo dňa 01.10.2019
Objem poskytnutého úveru:
400 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
1 085,83 €
Objem splátok v roku 2019:
0,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,50 % p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
194 868,47 €
Úver z Všeobecnej úverovej banky, a. s.

Zmluva o termínovanom úvere č. 569/2018/UZ zo dňa 04. 07. 2018
Objem poskytnutého úveru:
250 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
82 317,06 €
Objem splátok v roku 2019:
31 260,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + marža 0,39% p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
203 705,58 €
Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.
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Zmluva o úvere č. 748/CC/19 zo dňa 01. 10. 2019
Objem poskytnutého úveru:
600 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
600 000,00 €
Objem splátok v roku 2019:
0,00 €
Úroková sadzba:
0,38 % p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
600 000,00 €
Leasing:

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. 2019 je
6 521,41 EUR. V roku 2019 bolo splatených na istine 7 941,28 EUR.
V roku 2019 obec uzatvorila lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného automobilu
Kia Sportage, 1,6 T-GDi. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu k 31. 12. 2019 je
19 734,42 EUR. V roku 2019 bolo splatených na istine 8 319,29 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.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

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 leasingových spoločností
- 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

Suma v EUR

3 010 576,74
92 397,14
3 102 973,88
998 574,05
19 852,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 018 426,67
0,00
0,00
0,00
0,00
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Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

1 018 426,67

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

1 018 426,67

3 102 973,88

32,82 %

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 Fond na podporu umenia
- dotácia Slovenská agentúra životného prostredia na Obnovu dediny
- dotácia pre DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácia ÚPSVaR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 824
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

3 010 576,74
92 397,14
3 102 973,88
458 970,40
2 000,00
5 000,00
5 000,00
21 849,,00
0,00
113 351,17
606 170,57
2 496 803,31

0,00
31 260,00
0,00
0,00
12 202,41
2 915,25
0,00
675,99
47 053,65

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

47 053,65

2 496 803,31

1,88 %

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.
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Obec v roku 2019 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-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Športový klub Štrba – materiálno-technické
zabezpečenie činnosti oddielov ŠK Štrba
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba –
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)
Centrum voľného času Life Academy, s. r. o.,
Centrum voľného času Mesto Svit
Centrum voľného času Kežmarok

29 800,00

29 800,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

225,00
525,00
75,00

225,00
525,00
75,00

0,00
0,00
0,00

K 31.12.2019 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.
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
2 485,47 EUR
Celkové náklady
2 832,76 EUR
Hospodársky výsledok - strata
347,29 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
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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
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

113 539,32
206 324,37
194 760,00
Suma vlastné
prostriedky RO

113 539,32
206 308,09
194 688,19
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

61 825,39
11 319,90
23 590,98

57 455,39
11 319,90
22 766,64

Rozdiel - vrátenie
0,00
16,28
71,81
Rozdiel - vrátenie
4 370,00
0,00
824,34

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

474 550,00
4 133,00

464 970,42
4 133,00

Rozdiel - vrátenie
9 579,58
0,00

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

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Štrba v roku 2019 neposkytla dotáciu žiadnej zo svojich obchodných spoločností.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

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

transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
normatívy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na učebnice
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
vzdelávacie poukazy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok pre žiakov zo SZP
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
dopravné
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
asistenti učiteľa ZŠ
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na lyžiarske kurzy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na školy v prírode
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

473 944,00 464 464,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

9 480,00

1 003,00

1 003,00

0,00

3 444,00

3 444,00

0,00

1 375,00

1 375,00

0,00

606,00

506,42

99,58

9 240,00

9 240,00

0,00

1 753,00

1 753,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

4 133,00

4 133,00

0,00

1 149,06

1 149,06

0,00

54,80

54,80

0,00

4 464,60

4 464,60

0,00

322,65

322,65

0,00
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Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
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 vlády SR
Ministerstvo financií
SR

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

Poskytovateľ

-1-

Fond na podporu
umenia
Fond na podporu
umenia
c)

dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
BV

7 126,84

7 126,84

0,00

Štrba – Šoldov - archeologický
výskum a prezentácia
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok
BV
Podpora výchovy
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
BV

20 000,00

20 000,00

0,00

26 935,20

19 242,00

7 693,20

232,40

232,40

0,00

681,21

681,21

0,00

Nákup pomôcok pre telocvičňu
ZŠ
BV
Modernizácia Športového
areálu Štrbské Pleso a jeho
materiálno-technické
vybavenie
KV
Prevencia kriminality
a bezpečnosť v obci
KV
Wifi pre Štrbu
KV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku dopravy
BV

4 000,00

4 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

14 126,50

14 126,50

0,00

150,42

150,42

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

Modernizácia obecného úradu
Štrba
BV

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

Knižnica pre všetkých –
akvizícia knižničného fondu
BV
Folklór
BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 000,00

1 000,00

0,00

6 000,00

292,60

5 707,40

-5-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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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 2019 finančné vzťahy s obcami.
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Prešovský samosprávny
kraj – Malý štrbský
maratón

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

4 640,00

4 640,00

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

Schválený
rozpočet na
rok 2019 po
poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

5 345 976 3 943 856,95
1 793 078 645 385,61
236 280 237 357,36
129 088 108 721,78
76 900
75 124,41
118 860 115 462,28
215 090 201 245,70
252 220 227 756,39
1 172 617 1 148 696,09
120 305 116 503,37
111 642
97 263,57

% plnenia

69,81
35,99
100,46
84,22
97,69
97,14
93,56
93,56
97,96
96,84
87,12
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Program 11: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Administratíva

311 248
34 642
774 006

307 053,07
36 570,94
626 716,38

98,65
105,57
80,97

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
b) berie na vedomie správu audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2019.
c) schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce Štrba za
rok 2019 bez výhrad.
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