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Záverečný účet obce 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. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Súčasťou rozpočtu obce sú tiež
príjmové a výdavkové operácie, ktoré boli zostavené ako schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.
10/III./2018.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena upravená v januári 2019 na základe „Oznámenia Ministerstva vnútra SR“
o výške fin.prostriedkov na úhradu nákladov prenes.výkonu štátnej správy na rok 2019
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, na úseku registra adries a na
úseku matrík, na základe "Oznámení ÚPSVaR Žilina“ o schválení dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Strečno a pre ZŠ SNP Strečno, na
základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina" o poukázaní finančných prostriedkov príspevok na lyžiarsky kurz na r. 2019,
-

druhá zmena upravená vo februári 2019 na základe „Oznámenia ÚPSVaR Žilina" o
schválení dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre ZŠ
SNP Strečno, na základe "Oznámení Okresného úradu Žilina" o upravenom rozpočte na
asistentov učiteľa na rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na
rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na
rok 2019 a o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019,

-

tretia zmena schválená dňa 18.03.2019 uznesením č. 30/2019,

-

štvrtá zmena upravená v máji 2019 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“
o upravenom rozpočte na lyžiarsky kurz na rok 2019,

-

piata zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 47/2019,

-

šiesta zmena upravená v auguste 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“ o
úprave rozpočtu normatívnych fin. prostriedkov na rok 2019 a o schválenom rozpočte na
učebnice na rok 2019,

-

siedma zmena schválená dňa 16.09.2019 uznesením č. 60/2019,

-

ôsma zmena upravená v októbri 2019 na základe „Oznámení ÚPSVaR Žilina“
o schválení dotácie Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre ZŠ
SNP Strečno a o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
pre ZŠ SNP Strečno,

-

deviata zmena upravená v novembri 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu
Žilina“ o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na
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rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na rok 2019 a o úprave
rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019,
-

desiata zmena rozpočtu schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 98/2019.

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
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
Rozpočtové hospodárenie obce

2 068 840

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 339 329

1 921 234
0
52 759
94 847
2 068 840

2 076 337
57 163
88 133
117 696
2 339 329

855 404
285 611
73 500
854 325

952 930
383 853
73 500
929 046

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 339 329,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 305 104,14

98,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 339 329,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2 305 104,14 EUR, čo predstavuje 98,54 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 076 337,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 038 360,16

98,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 076 337,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
2 038 360,16 EUR, čo predstavuje 98,17 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 313 170,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 328 551,10

101,17
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 002 740,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 020 151,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 229 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 227 493,37 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 906,92
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 208 357,30 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
229,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 226 156,89 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1 336,48 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 10 919,41 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 3 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 246,58 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,62 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 166,58 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 80,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v
sume 110,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 097,74 EUR, čo
predstavuje plnenie na 109,77 %. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie
verejného priestranstva.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 662,38 EUR, čo
predstavuje plnenie na 66,24 %.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 874,40 EUR, čo
predstavuje plnenie na 110,93 %.

Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR. K 31.12.2019
obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 67 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 66 413,49 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,39 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 65 683,53 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 729,96 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad v sume 5 451,55 EUR.
Poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 612,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 122,40 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za rozvoj
v sume 285,00 EUR.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

92 300,00

81 740,03

88,56
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Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 75 805,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 65 163,67 EUR, čo
je 85,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
5 742,80 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 58 376,70 EUR a
príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 044,17 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 745,70 EUR, čo je
95,76 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 10 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 683,44 EUR, čo
je 102,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za miestny rozhlas, cintorínske
poplatky, poplatok za poskytnutie opatrovateľskej služby občanom obce, predaj odpadových
nádob občanom obce za nákupnú cenu, kopírovanie, štartovné Beh oslobodenia, príjem za
druhotné suroviny, zápisné a poškodenie kníh Obecná knižnica, príjem za refakturované energie,
refakturované odpadové nádoby a kontajnery.
Z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 147,22 EUR, čo je 210,31 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
670 867,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

628 069,03

93,62

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17 509,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
12 518,20 EUR, čo predstavuje 71,50 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov, z vratiek a pohľadávky voči Poľnohospodárskemu družstvu Strečno "v
konkurze".
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 653 358,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
615 550,83 EUR, čo predstavuje 94,21 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Dobrovoľná pož.ochrana SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Bratislava
ÚPSVaR, Žilina
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
ÚPSVaR, Žilina
ÚPSVaR, Žilina
P3 Žilina s. r. o.

Suma v EUR
6 561,73
842,82
27,60
3 000,00
18 906,94
238,75
1 001,32
625,40
291,42
2 319,56
1 408,80
1 376,52
1 806,89
350,00

Účel
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Stavebný poriadok - Spoločný obecný
úrad stavebný
Životné prostredie
Vojnové hroby
Doprava - Spoločný obecný úrad
stavebný
Rodinné prídavky
Voľby prezidenta SR 2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Podpora zamestnanosti § 50
Podpora zamestnanosti § 54
Beh oslobodenia obce Strečno
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Ministerstvo životného prostredia SR,
Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Fond na podporu umenia, Bratislava
Fond na podporu umenia, Bratislava
Obce Spoloč.obecného úradu stavebného
Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Ministerstvo životného prostredia SR,
Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
ÚPSVaR, Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
ÚPSVaR, Žilina
ÚPSVaR, Žilina

1 900,95 Projekt Podpora predchádzania vzniku
BRKO na území obce Strečno
4 962,09 Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístup. krás Strečna a okolia
500,00 25 rokov obecných novín Strečniansky
hlásnik
4 500,00 Projekt Skvalitnenie interiéru knižnice
1 000,00 Projekt Doplnenie knižnič. fondu v
obecnej knižnici
54 229,46 Stavebný poriadok - Spoločný obec.
úrad stavebný - príspevok od obcí
15 731,83 Projekt folklór, remeslá a kulinárstvo ...
5 172,75 Projekt Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ v obci Strečno
429 190,00 ZŠ - Osobné a prev. náklady
Prenesené kompetencie
5 856,00 ZŠ - Vzdelávacie poukazy
Prenesené kompetencie
15 449,00 ZŠ - Asistent učiteľa
Prenesené kompetencie
833,00 ZŠ - Učebnice
Prenesené kompetencie
5 250,00 ZŠ - Lyžiarsky kurz
Prenesené kompetencie
2 800,00 ZŠ - Škola v prírode
Prenesené kompetencie
66,40 ZŠ - Plnenie školských povinností
5 360,00 MŠ - Prenesené kompetencie
8 143,20 MŠ - Stravovacie návyky MŠ
Prenesené kompetencie
15 848,40 MŠ - Stravovacie návyky ZŠ
Prenesené kompetencie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
57 163,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

74 719,23

130,71

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 57 163,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 74 719,23 EUR, čo predstavuje 130,71 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 57 163,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 74 719,23 EUR, čo
predstavuje 130,71 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad,
5 000,00 Projekt
Žilina
Slovenský futbalový zväz, Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Ministerstvo životného prostredia SR,
Bratislava

27 429,24
12 780,13
24 252,39
5 257,47

Účel

Prevencia
kriminality
Kamerový systém - Strečno
Projekt Atletický ovál s multif.ihriskom
Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístup. krás Strečna a okolia
Projekt folklór, remeslá a kulinárstvo ...
Projekt Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ v obci Strečno

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
88 133,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

67 564,97

76,66

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 88 133,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 67 564,97 EUR, čo predstavuje 76,66 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 18.6.2019 bolo schválené zapojenie
rezervného fondu v sume 22 689,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 14 886,36 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 213,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ Osobné a prevádzkové náklady v sume 334,64 EUR
- nevyčerpané prostriedky vl.príjmy MŠ - sponzorské v sume 4 721,22 EUR
- nevyčerpané prostriedky vl.príjmy MŠ-ŠJ stravné v sume 197,84 EUR
- nevyčerpané prostriedky vl.príjmy MŠ-ŠJ réžia v sume 3 218,15 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2018 Projekt Športové vybavenie pre FK v sume
- 4 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2018 - Projekt Prevencie kriminality - Kamerový systém
Strečno v sume 10 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z roku 2018 - Projekt Prístavba požiarnej zbrojnice v sume
29 993,76 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
110 167,71

Skutočnosť k 31.12.2019
116 931,49

% plnenia
106,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 110 167,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
116 931,49 EUR, čo predstavuje 106,14 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
34 016,42 EUR
Centrum voľného času
2 034,00 EUR
Školský klub detí
4 690,00 EUR
Materská škola
15 413,60 EUR
Školská jedáleň
60 777,47 EUR
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
0,00 EUR.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Centrum voľného času
0,00 EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Materská škola
0,00 EUR
Školská jedáleň
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
7 528,29

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

7 528,29

100,00

V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky ZŠ - sponzorské 2% v sume
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

7 528,29 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 339 329,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 056 115,86

87,89

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 339 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 2 056 115,86 EUR, čo predstavuje 87,89 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
952 930,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

792 877,60

83,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 952 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 792 877,60 EUR, čo predstavuje 83,20 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 239 493,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
207 485,85 EUR, čo je 86,64 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
kontrolóra, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby a aktivačných
pracovníkov z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.
9

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 89 606,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
79 227,39 EUR, čo je 88,42 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 487 335,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
374 382,71 EUR, čo je 76,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 124 196,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
122 086,41 EUR, čo predstavuje 98,30 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
9 695,24 EUR, čo predstavuje 78,82 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
383 853,00

Skutočnosť k 31.12.2019
289 499,00

% čerpania
75,42

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 383 853,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 289 499,00 EUR, čo predstavuje 75,42 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Pozemky a nehmotné aktíva
Z rozpočtovaných 89 440,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 400,00 EUR,
čo predstavuje 9,39 % čerpanie.
b) Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
Z rozpočtovaných 10 694,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10 599,43
EUR, čo predstavuje 99,12 % čerpanie.
c) Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál
Z rozpočtovaných 13 176,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 13 164,00
EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.
d) Komunikačná infraštruktúra
Z rozpočtovaných 13 437,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 13 436,40
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) Osobné automobily
Z rozpočtovaných 11 220,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 11 220,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Prípravné a projektové dokumentácie
Z rozpočtovaných 27 798,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 22 687,00
EUR, čo predstavuje 81,61 % čerpanie.
f) Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 163 462,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 162 028,73
EUR, čo predstavuje 99,12% čerpanie.
g) Rekonštrukcia, modernizácia, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
Z rozpočtovaných 53 531,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 46 868,44
EUR, čo predstavuje 87,55 % čerpanie.
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h) Nákup umeleckých diel a zbierok
Z rozpočtovaných 1 095,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 095,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
73 500,00

Skutočnosť k 31.12.2019
73 419,44

% čerpania
99,89

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 73 500,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 73 419,44 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
929 046,00

Skutočnosť k 31.12.2019
900 319,82

% čerpania
96,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 929 046,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 900 319,82 EUR, čo predstavuje 96,91 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
487 398,32 EUR
Centrum voľného času
26 105,00 EUR
Školský klub detí
39 480,00 EUR
Materská škola
202 610,92 EUR
Školská jedáleň
144 725,58 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR.

k 31.12.2019

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Centrum voľného času
0,00 EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Materská škola
0,00 EUR
Školská jedáleň
0,00 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
2 155 291,65

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

2 038 360,16

bežné príjmy RO

116 931,49

1 693 197,42

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

792 877,60

bežné výdavky RO

900 319,82

462 094,23
74 719,23

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

74 719,23

kapitálové príjmy RO

0,00

289 499,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

289 499,00

kapitálové výdavky RO

0,00

- 214 779,77
247 314,46
41 980,62
205 333,84

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie (OBEC + RO)

75 093,26

Výdavkové finančné operácie

73 419,44

1 673,82
2 305 104,14
2 056 115,86
248 988,28
41 980,62
207 007,66

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 247 314,46 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, od iných subjektov v rámci VS , od iných subjektov mimo VS a podľa
osobitných predpisov v sume 41 980,62 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

205 333,84 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 1 673,82 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, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

1 673,82 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
12

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 6 940,26 EUR , a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 636,44 EUR
- stravné pre deti MŠ, ZŠ v sume 5 230,80 EUR
- rodinné prídavky v sume 73,02 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 EUR, a to na :
- Kamerový systém - Strečno v sume 5 000,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 1 829,79 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia na bežné výdavky Projekt
skvalitnenie interiéru knižnice v sume 4 500,00 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z darov - sponzorské podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona
č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 3 167,31 EUR (MŠ)
f) nevyčerpané prostriedky z darov – sponzorské, projekt Zlepšenie podmienok
vzdelávania podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 12 959,39
EUR (ZŠ)
g) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na 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 7 583,87 EUR (MŠ – Školská jedáleň)
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
207 007,66 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 46/2019 zo dňa 18.06.2019
Obstaranie osobného automobilu DACIA Dokker
Siete na atletický ovál s multifunkčným ihriskom
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
10,00
39 317,85

11 220,00
3 666,36
24 441,49
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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 a vnútorný predpis.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2019
379,49
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1 896,11
- ostatné prírastky
0,00
Úbytky - stravovanie
1 604,20
- regeneráciu PS, dopravu
0,00
- dopravné
0,00
- ostatné úbytky - bankový poplatok
3,50
KZ k 31.12.2019
667,90
Bankový poplatok za zmenu podpisového vzoru vo výške 3,50 € vrátený na účet sociálneho
fondu v mesiaci január 2020.
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p. o použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu vchodových dverí 12 byt. jednotka
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
4 339,50
1 829,79
213,00
5 956,29

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
7 137 927,94
7 085 612,23
5 956 148,25
5 574 650,34
3 170,50
5 496 017,83
456 959,92
1 175 827,97

11 040,00
5 106 650,42
456 959,92
1 502 449,53

990,00
1 029 430,42
300,00
39 129,84
105 977,71
0,00
0,00
5 951,72

653,40
1 196 250,89
300,00
33 644,44
271 600,80
0,00
0,00
8 512,36
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
7 137 927,94
7 085 612,23
3 805 592,57
3 976 744,70
0,00
0,00
3 805 592,57
509 911,02

0,00
0,00
3 976 744,70
366 220,25

2 600,00
44 328,40
112 417,13
128 986,12
221 579,37
2 822 424,35

2 600,00
16 186,82
134 195,75
59 499,17
153 738,51
2 742 647,28

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

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom - ŠFRB
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

19 218,92
12 403,60
8 339,98
1 910,33
16 186,82
153 738,51
105 870,36
48 551,73
366 220,25

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

19 218,92
12 403,60
8 339,98
1 910,33
16 186,82
153 738,51
105 870,36
48 551,73
366 220,25

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

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB
Prima banka
a. s.

Účel

Úver prijatý v roku
2002 na výstavbu
12 byt. jednotky
Reštrukturalizácia
úverového portfólia
obce v r. 2012

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2019

Rok

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

174 434,04

5 580,08

4 293,28

105 870,36

r. 2032

629 746,00

67 839,36

5 401,96

153 738,51

r. 2022

splatnosti

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
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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
z toho::
- 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 z toho:
- 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

1 885 286,41
103 655,47
1 988 941,88
153 738,51

105 870,36
259 608,87
105 870,36

105 870,36
153 738,51

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

153 738,51

1 988 941,88

7,73 %

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 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z rozpočtov iných obcí (stavebný poriadok)
- dotácie z VÚC
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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:
- 821005
- 821007
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

Suma v EUR

1 885 286,41
103 655,47
1 988 941,88
430 624,03
760 150,31
33 832,35
1 017,00

1 225 623,69
763 318,19
67 839,36
5 580,08
9 695,24
83 114,68
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

83 114,68

763 318,19

10,89 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2015 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 .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub, Strečno – bežné výdavky na
futbalové turnaje, súťaže – doprav.náklady,
registrácia a prestupy hráčov, prenájom ihriska,
poplatky zväzom, mzdy, odvody, pitný režim,
materiál
Slovenský zväz telesne postihnutých, Strečno –
bežné výdavky na poznávací zájazd,
rehabilitácie, vzdelávanie, účasť na kultúrnom
podujatí
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku, Strečno –
bežné výdavky na zájazd a folklórne vystúpenia
členov, blúzky pre spevácku skupinu
Lyžiarsky oddiel Javorina, Strečno – bežné
výdavky na el. energiu, údržbu lyžiarskeho
areálu a školenie vlekárov
Tenisový klub, Strečno – bežné výdavky na
štartovné hráčov, poštovné, loptičky, poťahy na
rakety, tréningový automat na stolný tenis
Občianske združenie HAJOV, Strečno – bežné
výdavky na vystúpenia, odborné školenia,
rekvizity, kroje, občerstvenie, zvukovú
techniku, dopravné služby
Volleyball Strečno – bežné výdavky na
materiálne zabezpečenie volejbalových
turnajov, štartovné, občerstvenie
Klub Slovenských turistov UHLÍK, Strečno –
bežné výdavky na spotrebný materiál
Inštitút zdravého vývinu – bežné výdavky na
zabezpečenie chodu SCŠPP Strečno – mzdy,
odvody, nájomné, materiál, účtovníctvo

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

20 000,00

20 000,00

0,00

300,00

300,00

0,00

800,00

800,00

0,00

734,80

734,80

0,00

1 357,00

1 357,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

900,00

900,00

0,00

500,00

500,0

0,00

70 000,00

65 412,30

4 587,70

3 869,38 zostatok z r.
2018

3 869,38

0,00
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Minikárový klub, Strečno – bežné výdavky na
technické vybavenie minikár a pretekárov
FK Internacionali Medvedi, Strečno – bežné
výdavky na turnaje – doprava, ceny
Ochotnícke divadlo, Strečno – bežné výdavky
na zvukovú techniku a osvetlenie
Ľudová hudba Parta, Strečno - bežné výdavky
na kroje
Atletický klub Strečno - bežné výdavky na
štartovné, ubytovanie a cestovné

250,00

250,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Strečno v roku 2019 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

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 SNP
Materská škola
Základná škola SNP
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

59 651,00
254 647,00
48 268,71
76 191,07

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

59 651,00
254 647,00
35 406,12
68 763,10

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00
12 862,59
7 427,97
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Základná škola SNP
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

459 562,64
29 157,20

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

457 926,20
23 926,40

1 636,44
5 230,80

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obecný podnik služieb
Strečno, spol. s r. o.

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1-

MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
Dobrovoľná
pož.ochrana
SR, Bratislava
Ministerstvo
dopravy a
výstavby SR,
Bratislava
Ministerstvo
dopravy a
výstavby SR,
Bratislava
Okresný úrad
Žilina
Okresný úrad
Žilina
MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
ÚPSVaR,
Žilina

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

6 561,73

6 561,73

0,00

842,82

842,82

0,00

27,60

27,60

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

18 906,94

18 906,94

0,00

Cestná doprava - Spoločný obecný
úrad stavebný - bežné výdavky

625,40

625,40

0,00

Životné prostredie - bežné výdavky

238,75

238,75

0,00

Vojnové hroby - bežné výdavky

1 001,32

1 001,32

0,00

Voľby prezidenta SR 2019 - bežné
výdavky
Voľby do Európskeho parlamentu
2019
Rodinné prídavky - bežné výdavky

1 971,21

1 971,21

0,00

1117,15

1 117,15

0,00

291,42

218,40

73,02

Matrika - bežné výdavky
Register obyvateľov - bežné výdavky
Register adries - bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor obce bežné výdavky
Stavebný poriadok - Spoločný
obecný úrad stavebný - bežné
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
Úrad vlády
SR, Bratislava
MV SR –
Okresný úrad,
Žilina
Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
Žilinský
samosprávny
kraj, Žilina
Žilinský
samosprávny
kraj, Žilina
Žilinský
samosprávny
kraj, Žilina
Žilinský
samosprávny
kraj, Žilina
SFZ,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
ÚPSVaR,
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Fond na podp.
umenia,
Bratislava
Fond na podp.
umenia,
Bratislava
Okresný úrad
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Okresný úrad
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Okresný úrad
Žilina

Projekt Podpora predchádzania
vzniku BRKO na území obce Strečno
– bežné výdavky
Podpora rozvoja športu na rok 2018 bežné výdavky
Proj.Prev.kriminality – Kamerový
systém Strečno – kapitálové výdavky

1 900,95

1 900,95

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

5 257,47

5 257,47

0,00

5 172,75

5 172,75

0,00

4 962,09

4 962,09

0,00

12 780,13

12 780,13

0,00

24 252,39

24 252,39

0,00

Projekt Folklór, remeslá
a kulinárstvo ... – bežné výdavky

15 731,83

15 731,83

0,00

Projekt Atletický ovál s multif.
ihriskom – kapitálové výdavky
Projekt Prístavba požiarnej zbrojnice
– kapitálové výdavky
Podpora zamestnanosti § 50 - bežné
výdavky
Podpora zamestnanosti § 54 - bežné
výdavky
Projekt Skvalitnenie interiéru
knižnice - bežné výdavky

27 429,24

27 429,24

0,00

29 993,76

29 993,76

0,00

1 376,52

1 376,52

0,00

1 806,89

1 806,89

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

Projekt Doplnenie knižničného fondu
v obecnej knižnici - bežné výdavky

1 000,00

1 000,00

0,00

ZŠ – Projekt Zlepšenie podmienok
vzdelávania – bežné výdavky
MŠ – Stravovacie návyky ZŠ –
Pren.kompetencie - bežné výdavky
ZŠ – plnenie školských povinností –
bežné výdavky
ZŠ - Prenesené kompetencie - bežné
výdavky
MŠ – Stravovacie návyky MŠ –
Pren.kompetencie - bežné výdavky
MŠ - Prenesené kompetencie - bežné
výdavky

19 722,00

19 722,00

0,00

15 848,40

13 070,40

2 778,00

66,40

66,40

0,00

459 562,64

457 926,20

1 636,44

8 143,20

5 690,40

2 452,80

5 360,00

5 360,00

0,00

Projekt Zníženie energet.náročnosti
budovy MŠ v obci Strečno –
kapitálové výdavky
Projekt Zníženie energet.náročnosti
budovy MŠ v obci Strečno – bežné
výdavky
Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístupnenia krás Strečna a okolia –
bežné výdavky
Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístupnenia krás Strečna a okolia –
kapitálové výdavky
Projekt Folklór, remeslá
a kulinárstvo ... – kapitálové výdavky
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Strečno v roku 2019 neposkytla žiadne finančné prostriedky iným obciam.
Obec Strečno v roku 2019 prijala finančné prostriedky na chod Spoločného obecného úradu
stavebného
Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Bitarová
Brezany
Divina
Divinka
Dlhé Pole
Horný Hričov
Hôrky
Ovčiarsko
Stráňavy
Svederník

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

2 832,41
2 372,29
8 991,29
3 862,03
7 159,23
2 975,73
2 949,33
2 371,33
6 999,93
4 450,39

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3 260,19
2 628,88
8 035,94
3 524,35
6 067,49
3 820,69
4 009,20
3 357,27
6 220,31
4 293,08

- 427,78
- 256,59
955,35
337,68
1 091,74
- 844,96
- 1 059,87
- 985,94
779,62
157,31

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Strečno v roku 2019 neposkytla žiadne finančné prostriedky VÚC.
Obec Strečno v roku 2019 prijala finančné prostriedky od VÚC na podporovanú činnosť "25
rokov obecných novín Strečniansky hlásnik"
VÚC

Žilinský
kraj, Žilina

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

samosprávny

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

500,00

-4-

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 207 007,66 EUR.
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