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Záverečný účet obce Láb 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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2018 uznesením č. 96/2018.
Rozpočet bol zmenený nasledovne:
-

prvá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 32/2019 – rozpočtové opatrenie č. 1
druhá zmena schválená dňa 05.09.2019 uznesením č.57 a 58/2019–rozpočtové opatrenie č. 2

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený
rozpočet v EUR
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

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v EUR

Rozpočet
skutočnosť
k 31.12.2019
v EUR

1 516 023,81

1 607 037,47

1 652 871,33

1 363 229,81
1 000,00
84 000,00
67 794,00
1 514 925,67

1 438 827,30
13 522,00
84 802,56
69 885,61
1 594 171,74

1 470 718,42
24 953,35
84 762,16
72 437,40
1 555 034,78

617 910,52
85 000,00
7 000,00
805 015,15
1 098,14

614 241,91
114 470,00
7 040,00
858 419,83
12 865,73

576 225,31
122 392,60
7 046,36
849 370,51
97 836,55
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

1 652 871,33

103

vrátane RO v EUR

1 607 037,47

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 607 037,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 652 871,33 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
1 438 827,30

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

1 470 718,42

102

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 438 827,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 470 718,42 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
865 699,45

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

884 061,60

102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111003)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 715 459,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 727 774,43 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností (121001, 121002)
Z rozpočtovaných 75 178,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 74 117,75 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,6%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 47 454,77 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 26 662,98 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 5 941,68 EUR.
Daň za psa (133001) skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 105,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva (133012) skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
702,12 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (133013) skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 69 532,65 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad
vo výške 4 386,28 €.
Daň za dobývací priestor (134001) skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 829,65 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
102 952,44

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

105 489,17

102
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (211003, 212002, 212003)
Z rozpočtovaných 23 834,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 783,24 EUR, čo
je 78,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 550,56
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 697,32 EUR a dividendy
BVS vo výške 534,36 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (221004, 223001, 242, 291004)
Administratívne poplatky - správne poplatky, za predaj výrobkov, tovarov a služieb, príspevky
na energie, výťažky z lotérií, úrok v banke:
Z rozpočtovaných 79 117,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 86 705,93 EUR, čo
je 110 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy (292017):
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
22,00

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

204,77

930

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 204,77
EUR, čo predstavuje 930 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy
z dobropisov a z vratiek z tabuľky s orientačnými číslami.
d) prijaté granty a transfery (312001, 312008, 312012, 311)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 470 153,41 EUR bol skutočný príjem vo výške
480 962,88 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad MA
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Nadácia EPH
BSK
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA, odbor školstva
Okresný úrad BA
Okresný úrad MA
Okresný úrad MA
MDVaRR SR
MDVaRR SR
Okresný úrad MA
ÚPSVaR Malacky
ÚPSVaR Malacky

Suma v EUR
1 418,58
3 000,00
4 000,00
1 000,00
422 064,00
5 619,00
2 250,00
1 800,00
638,00
5 489,00
169,11
596,97
1 242,00
2 362,55
78,15
2 237,92
8 173,20
18 824,40

Účel
voľby

príspevok pre hasičov
projekt „Lábsky majáles“
projekt „Krojovaný deň“
ZŠ normatív
ZŠ vzdelávacie poukazy
príspevok na lyžiarsky výcvik
príspevok na školu v prírode
príspevok na učebnice
príspevok pre predškolákov
životné prostredie
register obyvateľstva
register adries
stavebný úrad
cestná komunikácia
matrika
stravné na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – Materská škola
stravné na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – Základná škola

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
13 522,00

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

24 953,35

184,5

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13 522,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 24 953,35, čo predstavuje 184,5 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (233001)
Z rozpočtovaných 3 522,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 953,35 EUR.
Granty a transfery (321, 322001)
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 000,00 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Slovenský futbalový zväz
Úrad vlády SR

Suma v EUR
Účel
10 000,00 Závlahový systém na ihrisku
8 000,00 Hracie prvky pre materskú školu

3. Príjmové finančné operácie (453, 454001, 456002):
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
84 802,56

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

84 762,16

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 84 802,56 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 84 762,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2019, písm. d) zo dňa 26.06.2019 bolo schválené
zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce Láb pre rok 2019
s cieľom financovania investičných projektov.
V roku 2019 boli použité aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 830,45 EUR a nevyčerpané
vlastné prostriedky rozpočtových organizácií vo výške 968,11 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
69 885,61

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% plnenia

72 437,40

103,7

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69 885,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
72 437,40 EUR, čo predstavuje 103,7 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
25 038,65 EUR
Základná škola
47 398,75 EUR

6

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
v EUR
v EUR
0,00
0,00
0
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:
Materská škola
0,00 EUR
Základná škola
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
v EUR
v EUR
0,00
0,00
0
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2 509,44 EUR.
Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
0,00 EUR
Základná škola
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

1 555 034,78

98

vrátane RO v EUR

1 594 171,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 594 171,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 555 034,78 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene v EUR
614 241,91

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

576 225,31

93,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 614 241,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 576 225,31 EUR, čo predstavuje 93,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 195 975,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
192 155,05 EUR, čo je 98% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, starostu, prednostky, hlavnej kontrolórky, matriky, stavebného úradu.
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Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 72 929,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
72 945,87 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 311 796,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
278 678,97 EUR, čo je 89 % 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 (640)
Z rozpočtovaných výdavkov 31 040,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
30 579,62 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1 865,80 EUR, čo predstavuje 74,6 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obce
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
114 470,00

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

111 469,60

97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 114 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 111 469,60 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) modernizácia a rekonštrukcia budovy ihriska
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 90 056,00 EUR.
b) plastové nádrže na vodu (ZŠ)
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 880,00 EUR.
c) prvky detského ihriska (MŠ)
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 000,00 EUR.
e) dokončovacie práce – garáž pri požiarnej zbrojnici
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 528,00EUR.
f) zakúpenie nového čerpadla na ČOV
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 005,60 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie obce
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene v EUR
7 040,00

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

7 046,36

100
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 040,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 7 046,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 040,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 046,36 EUR, čo predstavuje
100%.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

276 198,37 + 582 221,45 =
858 419,82

265 867,82 + 583 502,69 =
849 370,51

99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 858 419,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 849 370,51 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
265 867,82 EUR
Základná škola
583 502,69 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
v EUR
11 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

% čerpania

10 923,00

99,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 10 923,00 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
0,00 EUR
Základná škola
10 923,00 EUR
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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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava rozpočtového hospodárenia
Prebytok rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 543 155,82
1 470 718,42
72 437,40

1 425 595,82
576 225,31
849 370,51

+117 560,00
24 953,35
24 953,35
0,00

122 392,60
111 469,60
10 923,00

-97 439,25
20 120,75
21 727,45
-1 606,70
84 762,16
7 046,36

77 715,80
1 652 871,33
1 555 034,78
97 836,55
-3 765,03

94 071,52
-21 727,45
72 344,07

Prebytok rozpočtu v sume 94 071,52 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 21 727,45 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
72 344,07 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 a to na prenesený výkon v oblasti školstva v sume
12 643,56 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školského stravovania
v sume 7 842,00 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 1 241,89 EUR,
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 72 344,07 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2019
119 198,47
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
53 038,75
Úbytky - použitie rezervného fondu
82 963,60
KZ k 31.12.2019
89 273,62
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Interný predpis a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2019
1 043,94
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
2 128,82
Úbytky - závodné stravovanie
1 509,60
- regeneráciu PS, dopravu
380,00
- ostatné úbytky (poplatky banke)
18,20
KZ k 31.12.2019
1 264,96

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
4 686 938,56
4 553 129,49
4 401 588,08
3 538 812,03
7 657,00
3 428 400,07
965 531,01
281 835,75

5 666,00
2 567 615,19
965 530,84
1 010 866,31

0,00
78 852,66
0,00
21 140,17
181 842,92
0,00
0,00
3 514,73

0,00
800 685,98
0,00
20 342,23
189 838,10
0,00
0,00
3 451,15
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
4 686 938,56
4 553 129,49
3 025 159,14
3 346 656,29

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

16 597,28
0,00
3 008 561,86
230 645,00

16 597,28
0,00
3 330 059,01
241 756,76

2 200,00
830,45
185 767,31
41 847,24
0,00
1 431 134,42

2 200,00
20 485,56
178 419,72
40 651,48
0,00
964 716,44

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
- záväzky zo sociálneho fondu
- štátnemu rozpočtu
- rezervy
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

7 518,82
14 162,17
9 303,93
2 473,11
1 264,96
20 485,56
2 200,00
0,00
180 820,21
0,00
238 228,76

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 518,82
14 162,17
9 303,93
2 473,11
1 264,96
20 485,56
2 200,00
0,00
180 820,21
0,00
238 228,76

Stav úverov k 31.12.2019
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 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 rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
v roku 2018:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 377 490,74 EUR
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Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

1 377 490,74 EUR
826 494,44 EUR
344 372,69 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce

0,00 EUR
180 739,37 EUR
180 739,37 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

180 739,37 EUR
0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00
1 377 490,74
0,00 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

8 912,16
981 745,06
0,91 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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. 1/2017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príjemcami dotácií boli subjekty:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na bežné výdavky
-1-

Obecný športový klub Láb - bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
LÁBJAN – folklórny súbor – bežné výdavky
JUDO ACADEMY LÁB – bežné výdavky
Move & Think – bežné výdavky
Záhorácky šachový klub Láb – bežné výdavky
Jednota dôchodcov – bežné výdavky
SPOLU

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

20 000,00 EUR
2 300,00 EUR
1 200,00 EUR
1 000,00 EUR
240,00 EUR
150,00 EUR
1 200,00 EUR
26 090,00 EUR

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

19 999,96 EUR
2 300,00 EUR
1 200,00 EUR
1 000,00 EUR
240,00 EUR
150,00 EUR
1 200,00 EUR
26 089,96 EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,04 €
0
0
0
0
0
0
0,04 €

Do 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách. Rozdiel v poskytnutých a skutočne použitých finančných prostriedkov bol vrátený.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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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 (originálne kompetencie, vlastný príjem)
Rozpočtová organizácia

Materská škola
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

254 733,73
149 448,00

254 728,02
149 448,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

5,71
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
(normatív, vzdelávacie poukazy, príspevky na lyžiarsky kurz a školu v prírode, príspevok na učebnice, príspevok na
predškolákov, príspevok na stravu od ÚPSVaR)

Rozpočtová organizácia

Materská škola
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

11 139,80
446 782,25

2 522,40
17 963,16

13 662,20
464 745,41

-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec má zriadenú obchodnú spoločnosť Lábinvest, s.r.o., ktorej v roku 2019 neboli z rozpočtu
obce poskytnuté finančné prostriedky.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, organ. odbor
OÚ, odbor starost.
o životné prostredie
OÚ, organ. odbor
OÚ, organ. odbor
OÚ, organ. odbor
MDVaRR SR
MDVaRR SR
ÚPSVaR Malacky

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BV – na školstvo /normatív/
BV – vzdelávacie poukazy
BV – na lyžiarsky výcvik
BV – na školu v prírode
BV – na učebnice
BV – na financovanie detí MŠ
v predškolskom veku
BV – na voľby
BV – na životné prostredie
BV – na register obyvateľstva
BV – na register adries
BV – na matričnú činnosť
BV – na stavebný úrad
BV – na cestné komunikácie
BV – na stravné pre predškolákov
v MŠ a žiakov ZŠ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3435 538,01
5 619,00
4 500,00
3 000,00
714,00
5 489,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4422 894,45
5 619,00
2 250,00
1 800,00
714,00
5 489,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 684,76
169,11

1 418,58
169,11

266,18
0,00

596,97
1 242,00
2 237,97
2 362,55
78,15
26 997,60

596,97
1 242,00
2 237,92
2 362,55
78,15
19 155,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 842,00

-512 643,56
0,00
2 250,00
1 200,00
0,00
0,00

Do 31.12.2019 boli zúčtované všetky poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR. Rozdiel
v poskytnutých a skutočne použitých finančných prostriedkov bol vrátený. Nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku je možné použiť do 31.03.2020.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Úrad vlády SR
DPO SR (Dobrovoľná
požiarna ochrana SR)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

8 000,00
3 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

8 000,00
3 000,00

0,00
0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Bratislavský samosprávny
kraj

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
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12. Príloha č. 1 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa rozpočtu
V nadväznosti na zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Láb neuplatňuje
programy obce v rámci rozpočtovania. Výdavky delí podľa oblasti využitia.

13. Návrh uznesenia:
a) schvaľuje záverečný účet obce Láb za rok 2019 a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez
výhrad;
b) berie na vedomie, že prebytok bežného a kapitálového 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 – znižuje
o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov vo výške 21 727,45 EUR;
c) schvaľuje, že prebytok hospodárenia znižujú 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, na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona:
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 643,56 EUR, a to na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti školstva;
• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školského stravovania
v sume 7 842,00 EUR;
• nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 1 241,89 EUR;
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 podľa § 15 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 72 344,07 EUR na tvorbu rezervného
fondu;
e) berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019;
- Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2019;
f) schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce Láb pre rok
2020 s cieľom financovania investičných projektov.
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