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Záverečný účet obce Lednické Rovne a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec na rok 2018 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.
Schválený rozpočet obce na rok 2018 po úpravách bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený prebytkový (+ 202 895 EUR), kapitálový rozpočet ako
schodkový (- 250 810 EUR), finančné operácie prebytkové (+ 47 915 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Lednické Rovne, dňa 14.12.2017
uznesením č. 29/2017-D/5.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena
schválená dňa 05.04.2018 ,
uznesením č. 32/2018- D/3
- druhá zmena
schválená dňa 28.06.2018,
uznesením č. 35/2018- D/5
- tretia zmena
schválená dňa 28.06.2018,
uznesením č. 35/2018- D/4
- štvrtá zmena
schválená dňa 28.06.2018,
uznesením č. 35/2018- D/9
- piata zmena
schválená dňa 20.09.2018,
uznesením č. 37/2018- D/6
- šiesta zmena
schválená dňa 13.12.2018,
uznesením č. 2/2018- D/4
- siedma zmena
schválená
dňa
30.12.2018, schválením starostu obce,
z dôvodu zúčtovania dotácií v oblasti preneseného výkonu na úseku školstva
a spracovaním výkazov
FIN 1-12 v rámci vyrovnania rozpočtu v rozpočtových organizáciách obce/ZŠ a MŠ/.
Rozpočet obce Lednické Rovne k 31. 12. 2018
Schválený
rozpočet
pôvodný
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy OcÚ
Bežné príjmy RO /ZŠ,
s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky OcÚ
Bežné výdavky RO
s právnou subjektivitou

/ZŠ,

MŠ/

MŠ/

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce-výsledok
hospodárenia obce za rok 2018

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Čerpanie
rozpočtu
za 1-12/2018

3 295 081 EUR

3 858 364 EUR

3 812 496,82 EUR

2 546 069
24 000

2 690 757
88 416

2 723 191,53
88 416,16

700 012
25 000
3 295 081 EUR

851 295
227 896
3 858 364 EUR

772 093,38
228 795,75
3 705 837,90 EUR

1 273 736
1 064 272

1 378 016
1 198 262

1 285 120,46
1 189 986,22

762 106
194 967
0,00 EUR

1 102 105
179 981
0,00 EUR

1 050 750,34
179 980,88
106 658,92 EUR
3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Príloha č.1 Záverečného účtu - podrobne :

A) Príjmy obce spolu / BP, KP, PFO, vlastné rozpočt. príjmy RO/
Rozpočet na rok 2018 po
úpravách celkom
3 858 364

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 812 496,82

98,81

z toho :
A.1) Bežné príjmy - daňové príjmy : rozpočtová položka 100 až 134
Rozpočet na rok 2018
1 703 593,00

Skutočnosť k 31.12.2018
1 712 187,01

% plnenia
100,50

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve :
Výnos dane z príjmov poukazuje príslušný daňový úrad po prepočte príslušných koeficientov
a počtu obyvateľov obce. Pre porovnanie uvádzame skutočnú výšku výnosu dane z príjmov
podľa jednotlivých rokov:
Rok 2009
792 881,00 €
Rok 2010
614 976,00 €
Rok 2011
723 509,00 €
Rok 2012
717 546,76 €
Rok 2013
825 299,02 €
Rok 2014
872 234,74 €
Rok 2015
958 724,07 €
Rok 2016
1 064 671,95 €
Rok 2017
1 133 333,36 €
Rok 2018
1 258 701,84 €
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na - dani z nehnuteľností vo výške 6 782,82 €,
- za vývoz odpadu
vo výške 3 190,80 €,
A.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : rozpočtová položka 200 až 292
Rozpočet na rok 2018
265 044

Skutočnosť k 31.12.2018
281 506,35

% plnenia
106,21

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky
Z bežných príjmov-nedaňových zostáva v pohľadávkach obce k 31.12.2018 v čiastke
46 200,59 € , z toho : odberateľské faktúry vo výške 44 783,55 €:
- nájom a služby za nájomné byty Súhradka vo výške 1 417,04 €,
- Emibar-nájom hotel LR za II.Q/2013 až II.Q/2015 vo výške 10 754,91 €,
- Emibar-energie r.2015 vo výške 1 375,22 €,
- Rona ostatné služby ako sú matričné služby za 12/2018, v čiastke 304,00 €,
- Vares B.B.-el.energia a nájom TKR IV.Q/2016-IV.Q/2018 – v čiastke 9 959,29 €,
- Megawaste P.B-uloženie odpadu 12/2018 v čiastke 8 607,47 €,
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-

Ledrov spol. s r.o. LR-nájom za budovy v čiastke 8 950,22 €,
Drinková M-pohľadnice obce a kalendáre-v čiastke 423,64 €,
Občianske združenie Fitklub LR-náklady na energie 2017,2018 v čiastke 2 739,07 €,
PD Dolná Breznica-náklady na GP –prefakt. v čiastke 42,00 €,
Spoločenstvo vlastníkov bytov LR č.200/30-za popolnice vo výške 408,00 €,
Obec Kvašov-staveb.poriadok 2018- vo výške 117,36 €,
Slovanet Bratislava-prenájom TKR IV.Q/2018 vo výške 1 087,37 €,
DCA Steel-BA-vyhlásenie v rozhlase – vo výške 15,00 €,

Pohľadávky sa riešia formou splátkových kalendárov a prostredníctvom právnej kancelárie.
A.3 ) Bežné príjmy - nedaňové - granty a transfery : rozpočtová položka 311 až 312
Rozpočet na rok 2018
810 536

Skutočnosť k 31.12.2018
817 914,33

% plnenia
100,91

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
a) - Tuzemské bežné granty rozpočtová položka 311,
v celkovej čiastke 11 259,57 €, a to na prenesený výkon stavebného poriadku od
združených obcí, dotácie z TSK Trenčín na výstavbu Pamätníka A.Vanku a na výstavbu
detského ihriska pri ZŠ LR, bežné granty od darcov na výstavbu Pamätníka A.Vanku.
b) Zo štátneho rozpočtu: rozpočtová položka 312
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 797 727,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
807 277,66 EUR, čo predstavuje 101,19 % plnenie.
Tuzemské bežné transfery prijaté v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu :
spolu v sume 807 277,66 EUR
Poskytovateľ dotácie
Dobr.požiar.ochr.SR, Bratislava
MV SR Bratislava
ÚPSV a R, Považská Bystrica
ÚPSV a R, Považská Bystrica
ÚPSV a R, Považská Bystrica

Suma v EUR
4 400,00
210,00
439,05
0,00
116,20

ÚPSV a R, Považská Bystrica
ÚPSV a R, Považská Bystrica

2 531,84
0,00

MDVa RR Bratislava
MDVa RR Bratislava
MV SR Bratislava

4 487,73
174,66
1 334,19

MV SR Bratislava
Okresný úrad ŽP, Trenčín

9 359,52
384,17

Okresný úrad, TN
Okresný úrad, TN

697 961,00
9 690,25

Účel
Dotácia na vybavenie DHZ LR
BT –Register adries- na úkony
Sociálne dávky – strava deti HN - ZŠ
Sociálne dávky – strava deti HM - MŠ
Sociálne dávky – školské pomôcky HNZŠ
Sociálne dávky – zadržané rod. prídavky
Sociálne dávky – školské pomôcky HNMŠ
BT na úsek stavebný poriadok
BT na úsek pozemné komunikácie
BT na REGOB – evidenciu
obyvateľstva
BT na matriku
BT na životné prostredie, ochr. a výrub
stromov
PV ŠS – normatívne školstvo - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – vzdelávacie
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Okresný úrad, TN
Okresný úrad, TN
Okresný úrad, TN

21 720,00

Okresný úrad, TN

4 636,00

Okresný úrad, TN

350,00

Okresný úrad, TN

152,00

Okresný úrad, TN
Okresný úrad, TN

6 077,00
4 500,00

Okresný úrad, TN

4 700,00

MV SR Bratislava
MŽP SR Bratislava

2 923,00
6 935,00

MŽP SR Bratislava
Spolu - pol. 312

14 116,05
807 277,66

10 080,00

poukazy - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne - dopravné - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne - odchodné - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – asistent učiteľa
- ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – odchodné do
dôchodku - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – soc. znevýhod.
prostredie - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – príspevok na
učebnice - ZŠ
PV ŠS – nenormatívne –MŠ predškolská
PV ŠS – nenormatívne – lyžiarsky kurz ZŠ
PV ŠS – nenormatívne – škola v prírode
- ZŠ
Komunálne voľby 2018
NFP-bežné-Rekonštrukcia budovy MŠ
LR-projekt, energ. audit-bežné
NFP-bežné-Modernizácia zbern. dvora

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
A. 4) Kapitálové príjmy
a) Granty a transfery : rozpočtová položka 322
V roku 2018 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
na kapitálové výdavky

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.3- stĺ.4 )
-5-

-4-

MŽP Bratislava

Kapit. transferModernizácia zberného
dvora Led.Rovne

392 613,91

392 613,91

0

MŽP Bratislava

NFP-Zníž. energ. nároč.
budovy MŠ
Vybudovanie Pamätníka
A.Vanku-kapitálové
Futbalové ihriskoRekonštrukcia tribúny
Obnova požiarnej
zbrojnice LR-kapitálový
transfer
Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice HH-kapitálový
transfer

57 455,14

57 455,14

0

8 040,00

8 040,00

0

9 000,00

9 000,00

0

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

TSK Trenčín, Rona
a.s., iní darcovia
Rona a.s.LR,
MV SR Bratislava

MV SR Bratislava
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SPOLU:

527 109,05

467 109,05

60 000,00

b) Príjem z predaja majetku : rozpočtová položka 233 a 239:
V roku 2018 obec získala finančné prostriedky z predaja pozemkov na Háji pod RD vo
výške 186 993,65 €, DCA Therm-predaj budovy VS 4 a 5 LR vo výške 18 800,00 po
splátkach, predaj pozemku/ Rybárom LR/ vo výške 19 100,00 €, zámena pozemku-Bolega
Anton vo výške 11 213,76 € a príjem z predaja časti bytov-v dome č.71 malý kaštieľ LR v
čiastke 8 876,92 €.
A.5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
227 896,00

Skutočnosť k 31.12.2018
228 795,75

% plnenia
100,39

Z rozpočtovaných 227 896,00 € skutočné čerpanie príjmových finančných operácií v roku
2018 bolo 228 795,75 EUR, z toho :
- prevody z RF r.2017 vo výške 27 895,75 €,
- Zábezpeky-na predaj pozemkov Háj vo výške 600,00 €,
- Zábezpeky-na predaj bytov v dome č.71 malý kaštieľ LR vo výške 300,00 €,
- R.2018-Investičný úver zo SLZaRB TN v celkovej čiastke 200 000,00 €, použitý na:
- prefinancovanie časti nasledovných investičných akcii :
- Zateplenie budovy OcÚ, v čiastke 66 693,73 €,
- Parkovisko-odstavné plochy za Domom služieb LR, v čiastke 118 506,27 €,
- Obnova Zdravotného strediska LR-úhrada projektovej dokumentácie
v čiastke 14 800,00 €,
Pohľadávka evidovaná na Ú/378 voči Ledrov spol. s r.o. LR- návratná pôžička spol.
Ledrov v konsolidácii, s návratnosťou v r. 2018 v čiastke 25 000,00 €, splátka sa
presúva do roku 2019.
1. Vlastné príjmy, príjmy za stravu bez režijných nákladov rozpočtových organizácií
s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
88 416,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2018
88 416,16 EUR

% plnenia
100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - z toho:
Základná škola Lednické Rovne-vlastné rozpočtové príjmy
Základná škola Lednické Rovne-príjmy za stravu od rodičov bez režij.nákl.
Materská škola Lednické Rovne-vlastné rozpočtové príjmy
Materská škola Lednické Rovne-príjmy za stravu od rodičov bez režij.nákl.
Spolu :

10 919,74 €,
41 658,33 €,
14 166,86 €,
21 671,23 €,

88 416,16 €
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018 po
úpravách
3 858 364,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

3 705 837,90 EUR

96,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 858 364,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 3 705 837,90 EUR, čo predstavuje 96,04 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
2 576 278,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2018
2 475 106,68 EUR

% čerpania
96,07

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 576 278,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 2 475 106,68 EUR, čo predstavuje 96,07 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu OcÚ patrí :
Mzdy, platy,
Z rozpočtovaných 378 173,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 376 505,00
EUR, čo je 99,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, matriky, ,
opatrovateľskej služby, stavebného poriadku, verejnej zelene, obecnej polície, kontrolóra,
zástupcu starostu, s výnimkou právnych subjektov /ZŠ, MŠ/.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 146 248,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 139 099,65
EUR, čo je 95,11 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 735 121,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 654 171,81
EUR, čo je 88,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby, dohody vrátane komunálnych volieb.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 89 299,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 89 474,39
EUR, čo predstavuje 100,19 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 29 175,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25 869,61
EUR, čo predstavuje 88,67 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky OcÚ :
Rozpočet na rok 2018
1 102 105,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2018
1 050 750,34 EUR

% čerpania
95,34

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 102 105,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 1 050 750,34 EUR, čo predstavuje 95,34 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.1
Záverečného účtu.
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2 a) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
V roku 2018 neboli preinvestované kapitálové výdavky.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
179 981,00 EUR
179 980,88 EUR

% čerpania
100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č.1
Záverečného účtu.
Účasť na majetku
V roku 2018 obec Lednické Rovne / uznesením OZ Lednické Rovne/ – prefinancovala
výdavok rozpočtových prostriedkov z rozpočtu obce Lednické Rovne, svojej obchodnej
spoločnosti Ledrov spol. s r.o. Lednické Rovne / so 100% účasťou obce/
vo výške 60 000,00 EUR, ako vklad do majetku obce, resp. obchodnej spoločnosti obce.
Úvery, pôžičky v rámci verejnej správy
Splátky istiny z poskytnutých úverov:
V roku 2018 obec Lednické Rovne požiadala Slovenskú záručnú a rozvojovú banku Trenčín o
poskytnutie Investičného úveru vo výške 200 000,00 € na prefinancovanie investičných akcii- Zateplenie budovy OcÚ, v čiastke 66 693,73 €,
- Parkovisko-odstavné plochy za Domom služieb LR, v čiastke 118 506,27 €,
- Obnova Zdravotného strediska LR-úhrada projektovej dokumentácie
v čiastke 14 800,00 €,
Obec Lednické Rovne v roku 2018 uhradila nasledovné istiny a úroky z istiny :
-

Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke a.s. Slovensko
predstavuje k 31.12.2018 čiastku 136.267,65 €.
Splátka istiny sa realizuje podľa zmluvy rovnomerne v polročných splátkach vo
výške 27.350,00 €, vždy k 21.3. a 21.9. daného roka. Deň splatnosti Termínovaného
úveru je určený na 19.03.2021.
Istina v roku 2018 bola uhradená vo výške 54.700,00 €, úroky zaplatené z tohto
úveru za obdobie 1-12/2018 sú uhradené v sume 2.374,55 €.

- Zostatok nesplatenej istiny Komunal univerzálneho úveru v Prima banke a.s.
Slovensko predstavuje k 31.12.2018 čiastku 573.878,00 €, Splátka istiny sa realizuje
podľa zmluvy 1 krát za rok vo výške 30.000,00 €, vždy do 21.10. daného roka.
Istina v roku 2018 bola uhradená vo výške 30.000,00 €, úroky zaplatené z tohto úveru
za obdobie 1-12/2018 sú uhradené v sume 8.573,19 €.
-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2017 predstavuje k 31.12.2018 čiastku 193.760,00 €.
Splátky istiny boli realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka
istiny vo výške 2.080,00 € bola podľa zmluvy uhradená dňa 21.10.2018, a posledná
splátka istiny vo výške 2.400,00 € bude uhradená dňa 21.09.2026, čo bude dňom
splatnosti tohto úveru.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2018 predstavujú čiastku 1.830,48 €.
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Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2018 predstavuje k 31.12.2018 čiastku 200.000,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.050,00
€ bude uhradená dňa 21.09.2019, a posledná splátka istiny vo výške 3.200,00 € bude
uhradená dňa 21.09.2027, čo bude dňom splatnosti tohto úveru.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2018 predstavujú čiastku 116,67 €.

KZ úverov k 31.12.2018 na Ú/461 predstavuje čiastku 1.103.905,65 €, z toho krátkodobé
so splatnosťou do 1 roka vo výške 117.860,00 € a dlhodobé vo výške 986.045,65 €.
- Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré
sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce z toho :
Obec eviduje i zostatky istín z úverov zo ŠFRB na Ú/479– nájomné domy č. 248 a č.247
v celkovej čiastke 600.627,60 €, ktoré obec spláca formou nájomného v mesačných splátkach,
z toho:
- za rok 2018 – suma záväzkov z úveru poskytnutého zo ŠFRB 20 b. j. I. etapa č.248
Lednické Rovne na výstavbu obecných nájomných bytov v čiastke 188.054,27 €,
- za rok 2018 – suma záväzkov z úveru poskytnutého zo ŠFRB 20 b. j. II. etapa č.247
Lednické Rovne na výstavbu obecných nájomných bytov v čiastke 412.573,33 €,
4) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
1 198 262,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2018
1 189 986,22 EUR

% čerpania
99,30

Z rozpočtovaných bežných
výdavkov
1 198 262,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 1 189 986,22 EUR, čo predstavuje 99,30 % čerpanie. V bežných
výdavkoch základnej školy i materskej školy sú zahrnuté i výdavky na potravinovom účte,
ktoré sú už od r.2018 rozpočtované.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného
účtu.
Rozpočet na bežné výdavky a následne i príjmy na úseku školstva boli v závere roka upravené
na skutočnosť- podľa rozpisových listov z Okresného úradu odboru školstva TN na
financovanie normatívnych i nenormatívnych výdavkov.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií ZŠ, MŠ s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočet:

Čerpanie :

Základná škola
Základná škola-normatívne výdavky
Základná škola-nenormatívne-vzdelávacie poukazy
Základná škola-nenormatívne-dopravné
Základná škola-nenormatívne-soc.znevýh.prostr.
Základná škola-nenormatívne-odchodné
Základná škola- HN-strava žiakom
Základná škola-HN-škol. pomôcky
Základná škola-nenormatívne-asistent učiteľa
Základná škola-nenormatívne-nákup učebníc
Základná škola-nenormatívne-lyžiarsky kurz
Základná škola-nenormatívne-škola v prírode

697 961
9 690
21 147
350
4 636
439
116
10 080
152
4 500
4 700

ZŠ-príjmy za stravu bez režij. nákladov v RO-rozpočtované

41 658

697 961,00
9 690,25
21 146,34
350,00
4 636,00
439,05
116,20
10 080,00
152,00
4 500,00
4 700,00
35 503,57

ZŠ (výdavky kryté z vlastných príjmov)
10 920
10 919,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenesené kompetencie - spolu ZŠ-bežné výdavky
financované zo ŠR
806 349
800 194,15
ŠJ ZŠ – z prostriedkov obce -bežné- zriaďovateľa

41 949

41 949,00

ŠKD pri ZŠ – z prostriedkov obce-bežné-zriaďovateľa
37 288
37 288,00
ZŠ a ŠJ-dotácia na opravu ihriska a budovy ŠJ
40 000
40 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Originálne kompetencie- spolu ŠJ a ŠKD ZŠ-bežné
výdavky, financované z prostriedkov zriaďovateľa :
119 237
119 237,00

Materská škola
Materská škola – z prostr. zriaďovateľa- obce-bežné
Materská škola –predškolská-z prostr. ŠR
MŠ-príjmy za stravu bez režij. nákladov v RO-rozpočtované

230 761
6 077

230 761,00
6 077,00

21 671

19 550,21

MŠ-(výdavky kryté z vlastných príjmov)
14 167
14 166,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Originálne kompetencie - spolu MŠ-bežné výdavky,
financované z prostriedkov zriaďovateľa, ŠR :
272 676
270 555,07

Celkom za školstvo :

1 198 262,00 €

1 189 986,22 €
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018, vrátane
rozpočtových organizácii/ základnej školy a materskej školy/

Hospodárenie obce, vrátane rozpočt. organizácii
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2 811 607,69

z toho : bežné príjmy obce

2 723 191,53

bežné príjmy RO

88 416,16

Bežné výdavky spolu

2 475 106,68

z toho : bežné výdavky obce

1 285 120,46

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet Prebytok(+) Schodok (–) hotovostný (príjmyvýdavky)
Kapitálové príjmy spolu

1 189 986,22

+336 501,01
772 093,38

z toho : kapitálové príjmy obce

772 093,38

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

1 050 750,34

z toho : kapitálové výdavky obce

1 050 750,34

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet Prebytok (+) Schodok(–)hotovostný (príjmy –
výdavky)
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-278 656,96
+ 57 844,05
-78 912,80
-21 068,75

Príjmové finančné operácie

228 795,75

Výdavkové finančné operácie

179 980,88

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku, vrátane rozpočtových organizácii
Upravené hospodárenie obce

+ 48 814,87
3 812 496,82
3 705 837,90
+106 658,92
-78 912,80
+27 746,12

Hospodárenie obce : skutočnosť k 31.12.2018
Bežný rozpočet

Príjmy v €
Výdavky v €
Prebytok v €

2 811 607,69
2 475 106,68
+ 336 501,01

Kapitálový rozpočet

Príjmy v €
Výdavky v €
Schodok v €

772 093,38
1 050 750,34
- 278 656,96
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2018 :
bez finančných operácií /výsledok hospodárenia obce/
Vylúčenie z prebytku / Finančná zábezpeka na
Predaj pozemkov Háj IBV, dom č.71 kaštieľ LR/

57 844,05 €
- 900,00 €

Vylúčenie z prebytku
/fond prevádzky, údržby a opráv-ŠFRB r.2018 /

- 9 737,02 €

Vylúčenie z prebytku
/MV SR-Obnova požiar. zbrojnice LR-kapitál. transfer /

- 30 000,00 €

Vylúčenie z prebytku
/MV SR-Rekonštrukcia hasič. zbrojnice HH-kapitál. transfer /

- 30 000,00 €

Vylúčenie z prebytku
/ ZŠ-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez režijných
nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky od r.2018,
ZŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte ZŠ pre 01/2019/

- 6 154,76 €

Vylúčenie z prebytku
/ MŠ-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez režijných
nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky od r.2018,
MŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte MŠ pre 01/2019/
- 2 121,02 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu vylúčenie z prebytku ,
resp. upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Finančné operácie

Príjmové €
Výdavkové v €
Prebytok v €

- 78 912,80 €

228 795,75
179 980,88
+ 48 814,87

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške + 336 501,01 € a schodok kapitálového
rozpočtu vo výške - 278 656,96 €. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške + 57 844,05
€.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 57 844,05 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
57 844,05 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

57 844,05 EUR

Zostatok finančných operácií v sume + 48 814,87 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 v sume

48 814,87 EUR
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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 prostriedky v celkovej sume
-78 912,80 EUR a to :
a) - prostriedky z finančnej zábezpeky na predaj pozemkov Háj IBV/ účelovo určené/
vo výške 600,00 €,
-prostriedky z finančnej zábezpeky na predaj domu č.71 Kaštieľ LR / účelovo určené/
vo výške 300,00 €,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku podľa ustanovenia § 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 .
b) nevyčerpané finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv ŠFRB za r.2018 ,
podľa ustanovenia §18 ods. 2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 9 737,02 €, ktoré je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 60 000,00 EUR, a to na :
-

Obnovu požiarnej zbrojnice LR v sume 30 000,00 EUR
Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice HH v sume 30 000,00 EUR

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 8 275,78 EUR, a to za rozpočtové organizácie :

-

nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez
režijných nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky od r.2018,
ZŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte ZŠ pre 01/2019/
/ účelovo určené/, vo výške 6 154,76 €,

-

nevyčerpané finančné prostriedky MŠ-rozdiel príjmov a výdavkov za stravu bez
režijných nákladov v RO-rozpočtované príjmy a výdavky od r.2018,
MŠ zostatok fin. prostr. na potravinovom účte MŠ pre 01/2019/
/ účelovo určené/, vo výške 2 121,02 €,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2018 vo výške 27 746,12 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na bankovom účte s analytickou evidenciou. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia za r.2017
- z toho hlavná činnosť

27 895,75

- Uznesenie OZ č.35/2018,D/4
28.6.2018
- ostatné prírastky

zo

dňa
-

Úbytky - použitie rezervného fondu : na
kapitálové výdavky v roku 2017
-

27 895,75

Uznesenie OZ č.35/2018,D/4 zo dňa
28.6.2018
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2018

0,00

 Sociálny fond (osobitne vedený na bankovom účte)
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

6 944,32

Prírastky - povinný prídel - 1,5
-

%

3 915,00

splátka návratných bezúročných
pôžičiek

15 447,50

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- rozpustenie SF zamestnancom
- životné jubileá

-2 564,84
-23 302,28
0,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

439,70
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Fond prevádzky, údržby a opráv- ŠFRB
Obec vytvára Fond prevádzky, údržby a opráv- ŠFRB, ktorý vedie sa na bankovom
účte s analytickou evidenciou.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v €

ZS k 1.1.2018

40 769,27

Prírastky

10 712,64

Úbytky

975,62

KZ k 31.12.2018

50 506,29

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

8 850 727,74

9 452 456,42

Neobežný majetok spolu

8 305 176,36

8 898 202,17

Dlhodobý hmotný majetok

7 699 646,48

8 232 672,29

Dlhodobý finančný majetok

605 529,88

665 529,88

Obežný majetok spolu

540 825,01

547 631,45

348 874,08

316 497,63

Krátkodobé pohľadávky

112 984,59

85 187,31

Finančné účty

78 966,34

143 568,94

4 726,37

6 622,80

Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

8 850 727,74

9 452 456,42

Vlastné imanie

2 388 619,43

2 828 254,71

Výsledok hospodárenia

2 388 619,43

2 828 254,71

Záväzky

1 793 769,01

1 929 301,43

3 000,00

3 900,00

Dlhodobé záväzky

611 345,80

571 296,30

Krátkodobé záväzky

184 577,56

189 625,82

Bankové úvery a výpomoci

994 845,65

1 103 905,65

4 668 339,30

4 694 900,28

Z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

Finančný majetok obce k 31.12.2018, zostatky na účtoch a v pokladni obce :
a/ R o z p i s: účtu 221-bežné účty, vrátane Sociálneho fondu v bankách
Účet
211 - Pokladnica
z toho: Obecný úrad
213 – Ceninyz toho: poštové známky
kolky
stravné lístky
221 - Bankové
účty
z toho: a) základný bežný účet,
vrátane ŠFRB-fondu opráv
Prima a.s. č.účtu:
2996327001/5600
Prima a.s. č.účtu:
2996328004/5600
Prima a.s. č.účtu:
0650059004/5600
Prima a.s. č.účtu:
0650056006/5600
Prima a.s. č.účtu:
0650052005/5600
VÚB a.s. č.účtu: 35-20628372/0200

Suma v €
1.672,37
1.672,37
7,20
0,00
0,00
7,20
143.611,54
143.171,84
86.188,20
863,20
35,74
35,20
0,00
2.176,92
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VÚB a.s. č.účtu: 1000-629372/0200
VÚB a.s. č.účtu:
20628372/0200
d) rezervný fond
e) sociálny fond
VÚB a.s. č.účtu:
1169-20628372/0200
261 - Peniaze na ceste
Spolu

50.529,03
3.343,55
0,00
0,00
439,70
439,70
0,00
143.611,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec Lednické Rovne k 31.12.2018 neposkytla iným subjektom žiadne záruky.
A/ Stav bankových úverov
V roku 2018 Uznesením č. 37/2018 zo dňa 20.09.2018 D/5 obec Lednické Rovne
požiadala SLZaRB Trenčín o poskytnutie Investičného úveru vo výške 200.000,00 €,
s úrokovou sadzbou 0,7 %, na prefinancovanie investičných akcii, hlavne na:
- Zateplenie budovy OcÚ, v čiastke 66 693,73 €,
- Parkovisko-odstavné plochy za Domom služieb LR, v čiastke 118 506,27 €,
- Obnova Zdravotného strediska LR-úhrada projektovej dokumentácie
v čiastke 14 800,00 €,
Obec Lednické Rovne v roku 2018 uhradila nasledovné istiny a úroky z istiny :
-

Zostatok nesplatenej istiny Termínovaného úveru v Prima banke a.s. Slovensko
predstavuje k 31.12.2018 čiastku 136.267,65 €.
Splátka istiny sa realizuje podľa zmluvy rovnomerne v polročných splátkach vo
výške 27.350,00 €, vždy k 21.3. a 21.9. daného roka. Deň splatnosti Termínovaného
úveru je určený na 19.03.2021.
Istina v roku 2018 bola uhradená vo výške 54.700,00 €, úroky zaplatené z tohto
úveru za obdobie 1-12/2018 sú uhradené v sume 2.374,55 €.

- Zostatok nesplatenej istiny Komunal univerzálneho úveru v Prima banke a.s.
Slovensko predstavuje k 31.12.2018 čiastku 573.878,00 €, Splátka istiny sa realizuje
podľa zmluvy 1 krát za rok vo výške 30.000,00 €, vždy do 21.10. daného roka.
Istina v roku 2018 bola uhradená vo výške 30.000,00 €, úroky zaplatené z tohto úveru
za obdobie 1-12/2018 sú uhradené v sume 8.573,19 €.
-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2017 predstavuje k 31.12.2018 čiastku 193.760,00 €.
Splátky istiny boli realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka
istiny vo výške 2.080,00 € bola podľa zmluvy uhradená dňa 21.10.2018, a posledná
splátka istiny vo výške 2.400,00 € bude uhradená dňa 21.09.2026, čo bude dňom
splatnosti tohto úveru.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2018 predstavujú čiastku 1.830,48 €.
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-

Zostatok nesplatenej istiny Investičného úveru v SLZaRB a.s. prijatého v roku
2018 predstavuje k 31.12.2018 čiastku 200.000,00 €.
Splátka istiny bola podľa zmluvy odložená o jeden rok. Splátky istiny budú
realizované v pravidelných mesačných splátkach. Prvá splátka istiny vo výške 2.050,00
€ bude uhradená dňa 21.09.2019, a posledná splátka istiny vo výške 3.200,00 € bude
uhradená dňa 21.09.2027, čo bude dňom splatnosti tohto úveru.
Úroky zaplatené z tohto úveru za obdobie 10-12/2018 predstavujú čiastku 116,67 €.

KZ úverov k 31.12.2018 na Ú/461 predstavuje čiastku 1.103.905,65 €, z toho krátkodobé
so splatnosťou do 1 roka vo výške 117.860,00 € a dlhodobé vo výške 986.045,65 €.
popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového
úveru
Druh bankového úveru
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
alebo krátkodobého bankového úveru
Dlhodobý Komunal univerzálny úver v Prima
banke a.s.-investičný úver-na financovanie blankozmenka
investičných akcií, prijatý 17.10.2001, splatný
13.01.2023
Dlhodobý Termínovaný úver v Prima banke
a.s.-investičný úver - na refinancovanie úverov blankozmenka
- istín zo SLZaRB Trenčín, poskytnutých na
financovanie investičných akcií v roku 2011.
Termínovaný úver – refinancovaný bol
poskytnutý 11.07.2016, splatný 19.03.2021
Dlhodobý Investičný priamy úver v SLZaRB
a.s.-investičný úver - na prefinancovanie blankozmenka
investičných akcii-spoluúčastí obce na akcie
financované z EF. Investičný úver – bol obci
poskytnutý 24.08.2017, splatný 21.09.2026 /
Úverová zmluva č.286125-2017/
Dlhodobý Investičný priamy úver v SLZaRB
a.s.-investičný úver - na prefinancovanie blankozmenka
investičných akcii. Investičný úver – bol obci
poskytnutý 29.10.2018, splatný 21.09.2027 /
Úverová zmluva č.297350-2018 /,

a)

Dlh obce Lednické Rovne-úvery k 31.12.2018 :
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky:
- z úveru zo ŠFRB / splátky úveru - istiny = nájomné /
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.

Slovenská
záručná
a rozvojová
banka a.s.
Slovenská
záručná
a rozvojová
banka a.s.
Štátny fond
rozvoja bývania
Bratislava
Štátny fond
rozvoja bývania
Bratislava

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Investičné akcie

663 878,00

30 000,00

8 573,19

573 878,00

13.01.2023

Refinancovanie
úverov SLZaRB
na spoluúčasti
obce na
projekty z EFinvestičné akcie
Investičné akcie
Investičné akcie

273 017,65

54 700,00

2 374,55

136 267,65

19.03.2021

200 000,00

6 240,00

1 830,48

193 760,00

21.09.2026

Investičné akcie

200 000,00

0,00

116,67

200 000,00

21.09.2027

Výstavba 20 b.j.
č.248 LRnájomné byty
Výstavba 20 b.j.
č.247 LRnájomné byty

298 081,39

9 252,54

8 659,86

188 054,27

08.01.2032

624 477,20

19 788,34

4 314,86

412 573,33

18.08.2037

Účel

Rok
splatnosti

V roku 2018 v zmysle Uznesenia OZ č. 37/2018 zo dňa 20.09.2018 D/5, obec Lednické
Rovne uzatvorila Zmluvu o úvere so SLZaRB Trenčín, na poskytnutie Investičného úveru
vo výške 200.000,00 €, s úrokovou sadzbou 0,7 %, na prefinancovanie investičných
akcii. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, splátky úrokov sú mesačné. Istina sa
bude splácať mesačne od 21.09.2019.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

2 512 915,61
32 418,14
2 545 333,75
1 103 905,65

600 627,60
1 704 533,25
600 627,60

600 627,60
1 103 905,65

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

1 103 905,65

2 545 333,75

43,36 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z MŽP SR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005- z bankových úverov dlhodobých
- 821007
- 821009
- 651002- splácanie úrokov v tuzemsku-banke
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018, bez ŠFRB

Suma v EUR

2 512 915,61
32 418,14
2 545 333,75
748 026,05

20 597,33
1 776 710,37
1 776 710,37

90 940,00

12 894,89

103 834,89
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

103 834,89

1 776 710,37

5,84 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Záväzky
1. Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky – v lehote splatnosti v celkovej sume 760.922,12 € z toho :
-

-

-

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane: v sume 189.625,82
€,
ŠFRB 29.771,00 € , 151.679,82 € -Ú 472,321,324,379,331,336,342 /,
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane,:
v sume 159.215,73 €, / ŠFRB = 158.776,03 € Ú 479/, SF Ú 472 vo výške 439,70 €,
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: v sume 412.080,57 €,
ŠFRB = 412.080,57 € Ú 479/,

Záväzky po lehote splatnosti v sume : 0,00 €,
Významné záväzky v lehote splatnosti / významné záväzky v sume nad 1.000,00 €/
podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Riadok Hodnota
Opis
Hodnota záväzku
súvahy záväzku
k 31.12.2017
k 31.12.2018
Ostatné
dlhodobé 141
570.856,60 Nebankové dva úvery ŠFRB- 604.401,48
záväzky
bude uhradená istina v roku
Ú/479-ŠFRB,
dve
2019 spolu v sume 29.771,33
bytovky
€ a úroky platené z úverov
v sume 12.244,27 €.
Záväzky zo sociálneho 144
Sociálny fond
439,70
6.944,32
fondu Ú/472-dlhodobé
Krátkodobé
záväzky- 152
108.175,28 Dodávatelia v lehote splatnosti 92.667,57
dodávatelia Ú/321
Prijaté preddavky Ú/324 154
ŠFRB
-Inkaso-príjem 11.858,43
8.422,05
krátkodobé
preddavku za služby spojené
s bývaním
v nájomných
bytoch-zúčtované pri RZ
v roku 05/2019
Ostatné
krátkodobé 155
29.771,00 Nebankové úvery ŠFRB- 25.267,00
záväzky Ú/479-ŠFRBkrátkodobá
istina
so
krátkodobé
so
splatnosťou do 1 roka , splatná
splatnosťou do 1 roka
v roku
2019
v čiastke
29.771,00 €
Ostatné
krátkodobé 155
Preddavky
od
budúcich 0,00
0,00
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záväzky Ú/325-ostatné
záväzky so splatnosťou
do 1 roka
Iné krátkodobé záväzky 160
Ú/379

vlastníkov novovybudovaných
garáží v r. 2017
22.738,24

Iné krátkodobé záväzky 163
Ú/331

110,29

Zúčtovanie
s orgánmi 165
SP a ZP-Ú/336
Ostatné priame dane zo 167
mzdy Ú/342
Spolu r.140 + r.151

16.285,58
4.123,38

Záväzky voči pracovníkom- 23.232,90
zrážky zo mzdy za 12/2018
v čiastke 21.838,24 €,
v roku 2018- zábezpeka na
kúpu pozemkov Háj a predaj
bytov v dome č.71 vo výške
900,00 € - bude vyúčtovaná
v roku 2019
Záväzky voči pracovníkom426,20
zamestnancimzdy
za
12/2018
Odvody z miezd za12/2018
24.024,94
Daň zo mzdy za 12/2016

760.922,12

7.100,52
795.923,36

Pohľadávky
1. Významné pohľadávky /významné pohľadávky v sume nad 1.000,00 €/podľa
jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Ostatné pohľadávky
/Ú/315/
Pohľadávky
z nedaňových
príjmov /Ú/318/
Ostatné pohľadávky/Ú/318/
Pohľadávky
z daňových
príjmov / Ú/319/
Pohľadávky
voči
zamestnancom-telef. poplatky/
Ú/335/
Iné pohľadávky/ Ú/378/

Riadok súvahy
065

Hodnota pohľadávok
1.417,04

068

3.190,80

068
069

44.783,55
6.782,82

Opis
ŠFRB-nedoplatky za služby/ teplo, voda...za rok 2018-zúčtované pri RZ v 05/2019
Pohľadávky za odvoz komunálneho odpadu
Nedoplatky
Odberateľské faktúry
Nedoplatky na dani z nehnuteľností

070

0,00

Úhrada telefónnych poplatkov nad limit

081

4.013,10

Iné pohľadávky/ Ú/378/

081

25.000,00

Pohľadávka-Obč. združenie LR-príspevok
na nákup nových kompostérov
Pohľadávka voči Ledrov spol. s r o. LRdlhodobá
návratná
pôžička
v konsolidovanom celku /splatná ku dňu
31.03.2023.

Spolu

85.187,31

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
- Záložné právo na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu v prospech Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na č. s.248 na 20 b.j.- nájomné byty na základe záložnej
zmluvy zo dňa 5.11.2003-252/03, pod č.V2085/03,
- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z dotácie v prospech Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na č. s.247 na 20 b.j.- nájomné byty na základe záložnej
zmluvy zo dňa 29.1.2009-50/09, pod č.V275/09,
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- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutej finančnej podpory v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania na bytový dom č. s.248 na 20 b.j.- nájomné byty na základe
záložnej zmluvy zo dňa 16.10.2003 pod č.V1903/03,
- Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutej finančnej podpory v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania na bytový dom č. s.247 na 20 b.j.- nájomné byty na základe
záložnej zmluvy zo dňa 17.12.2008-7/09, pod V 3099/08 ,

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii
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 Lednické Rovne v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2006 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, v rámci schváleného rozpočtu
obce.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám , podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004
Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

ŠK LR Crystal s.r.o. Lednické Rovne
- bežné výdavky-zúčtované prostredníctvom

28 000,00

28 000,00

0

6 000,00

6 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

800,00

800,0

0

vyúčtovania výdavkov od ŠK LR Crystal do
konca rozpočtového roka, v zmysle VZN
Farský úrad Lednické Rovne
- bežné výdavky-zúčtované prostredníctvom
vyúčtovania výdavkov od farského úradu do
konca rozpočtového roka, v zmysle VZN
Ledrov spol. s r.o. Led.Rovne-príspevok na
vybavenie a údržbu kúpaliska LR-bežné
Občianske združenie FITKLUB Led.Rovne-
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príspevok na podporu šport.klubu-bežné
DHZ LR-kapitálový transfer z rozpočtu obce

5 000,00

5 000,00

0

49 800,00

49 800,00

0

na zakúpenie štvorkolky pre účely DHZ

SPOLU:

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2006 o dotáciách.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie fyzickým osobám, spolkom vykonávajúcim kultúrnu
a športovú činnosť pre dospelých i mládež, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel, v rámci schváleného rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

Slovenský rybársky zväz Led.Rovne
– bežné výdavky –zúčtované formou

1 056,10

1 056,10

0

5 667,24

5 667,24

0

196,00

196,00

0

901,33

901,33

0

812,90

812,90

0

výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce
Style Karate Lednické Rovne
- bežné výdavky –zúčtované formou
výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce
- nájom za telocvičňu
Bežecký klub Lednické Rovne
- bežné výdavky –zúčtované formou
výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce
Jednota dôchodcov HH- bežné výdavky –
zúčtované formou výdavkových
pokladničných bločkov prostredníctvom obce
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Slovenský zväz protif. bojov. - bežné

86,89

86,89

0

270,00

270,00

0

2 300,00

2 300,00

0

1 100,00

1 100,00

0

výdavky –zúčtované formou výdavkových
pokladničných bločkov prostredníctvom obce
Boxklub LR-prísp. na prenájom telocvične
Boxklub LR- bežné výdavky –zúčtované
formou výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce-šport.odev,obuv...
Finančné ohodnotenie jednotlivcov za
športové a kultúrne podujatia

0

Futbalová prípravka-nájom za telocvičňu

262,50

262,50

Futbalová prípravka-občerstvenie a sladkosti

208,27

208,27

308,22

308,22

13 169,45

13 169,45

0

pre deti
Flórlbal LR- bežné výdavky –zúčtované
formou výdavkových pokladničných bločkov
prostredníctvom obce- šport.odev-príspevok

SPOLU:

0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Lednické Rovne nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec Lednické Rovne
nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom TSK
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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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- Poskytnuté prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa na originálne činnosti
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2018

-2-

-3-

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne
Školská
jedáleň
Základnej
školy
Led.Rovne, Schreiberova
372
Školský
klub
detí
Základnej
školy
Led.Rovne, Schreiberova
372
ZŠ a ŠJ- dotácia na
opravu ihriska a budovy
ŠJ
Spolu
-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

230 761,00

230 761,00

0

41 949,00

41 949,00

0

37 288,00

37 288,00

0

40 000,00

40 000,00

0

349 998,00

349 998,00

0

Vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne
Základná
škola
Led.Rovne, Schreiberova
372
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2018

-2-

-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

14 166,86

14 166,86

0

10 919,74

10 919,74

0

25 086,60

25 086,60

0
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- Školské stravovanie v RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2018

-2-

-3-

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne
Základná
škola
Led.Rovne, Schreiberova
372
Spolu

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

21 671,23

19 550,21

2 121,02

41 658,33

35 503,57

6 154,76

25 086,60

25 086,60

8 275,78

- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR na prenesený výkon
štátnej správy
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2018

-2-

-3-

Materská škola, Súhradka
č. 204 Led.Rovne
Základná
škola
Led.Rovne, Schreiberova
372
Spolu

6 077,00

6 077,00

754 344,50

753 770,84

760 421,50

759 847,84

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
573,66
dopravné ZŠ
573,66

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
v roku 2018

-2-

-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
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- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
- Prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Obec nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám- obchodným spoločnostiam:
- Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – z rozpočtu obce

Právnická osoba

Ledrov spol. s r.o. ,
Schreiberova 369 LRnavýšenie
podielov
v dcérskej
účtovnej
jednotke Ledrov spol.
s r.o. so 100% účasťou
obce
Prima
LR
s.r.o.,
Schreiberova 369 LR
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR

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

-register adries-bežné
-Matrika- bežné
-Stavebný poriadok-bežné

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

210,00
9 359,52
4 487,73

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

210,00
9 359,52
4 487,73

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

0
0
0
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MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
DPO SR
DPO SR
MŽP SR
MŽP SR

MŽP SR
MŽP SR
MV SR
MV SR

c)

-Pozemné komunikácie-bežné
-Register obyvateľov-bežné
-Ochrana prírody, ovzdušia-bežné
-ZŠ-prenesené kompetencie-bežné
-ZŠ-záškoláctvo-RP-bežné210
-MŠ-predškolská výchovaprenesené kompetencie-bežné
Voľby komunálne 2018-bežné
DHZ LR-vvbavenie-bežné
DHZ HH-vvbavenie-bežné
NFP-Modernizácia Zberného dvora
LR-bežné
NFP-Rekonštrukcia budovy MŠbežné
Spolu bežné

174,66
1 334,19
384,17
754 344,50
2 531,84
6 077,00

174,66
1 334,19
384,17
754 344,50
2 531,84
6 077,00

0
0
0
0
0
0

2 923,00
3 000,00
1 400,00
14 116,05

2 923,00
3 000,00
1 400,00
14 116,05

0
0
0
0

6 935,00

6 935,00

0

807 277,66

807 277,66

0

NFP-Modernizácia Zberného dvora
LR-kapitálové
NFP-Rekonštrukcia budovy MŠkapitálové
Obnova požiar. zbrojnice-kapitálové
Rekonštr .hasič. zbrojnice HHkapitálové
Spolu kapitálové

392 613,91

392 613,91

0

57 455,14

57 455,14

0

30 000,00
30 000,00

0,00 30 000,00
0,00 30 000,00

510 069,05

450 069,05 60 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnym fondom/ ŠFRB/.
I.
V roku 2003 bol poskytnutý obci úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov
I.etapa, v zmysle Zmluvy č. 308/2357/2001. Splátky istiny a úrokov sú uhrádzané
pravidelne mesačne vo výške 1 492,70 EUR – formou nájomného.
II. Dňa 10.05.2007 bol poskytnutý obci úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov 20 bj – II.etapa a TV, v zmysle zmluvy číslo 308/414/2007. Prvá splátka
istiny a úrokov sa začala uhrádzať pravidelne mesačne / podľa zmluvy / od
15.09.2007 v mesačných splátkach 2 008,60 EUR.
Zostatok nesplatenej istiny úveru zo ŠFRB na 20 b.j. I.etapu č.248 predstavuje
ku dňu 31.12.2018 čiastku 188 054,27 EUR.
Popis zabezpečenia - ručenie vlastnou bytovkou.
Zostatok nesplatenej istiny úveru zo ŠFRB na 20 b.j. II.etapu a TV č.247, poskytnutý
obci v 05/2007 predstavuje ku dňu 31.12.2018 čiastku 412 573,33 EUR.
Splátky istín a úrokov z úverov sa realizujú v pravidelných mesačných splátkach.
Popis zabezpečenia - ručenie vlastnou bytovkou.
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Dátum

Ćíslo

Meno a adresa

veriteľa a
dodávateľa
2003 308/2357/200 ŠFRB-I.etapa č.248
1
nájom.bytyč.248I.etapa

vzniku

zmluvy

2007 308/414/2007 ŠFRB-II.etapa
č.247
nájom.byty č.247II.etapa

Splatnosť
úveru

rok

Pôvodná Zostatok istiny Aktuáln
výška
k 31.12.2018
a
poskytnutéh
úroková
o úveru
sadzba
v%
v€
v€

2032

298 081,39

188 054,27

4,40

2037

624 477,20

412 573,33

1,00

Spolu

Forma
ručenia

Blankozmenkavystavenie
bankovej záruky
v prospech
ŠFRB
Blankozmenkavystavenie
bankovej záruky
v prospech
ŠFRB

600 627,60

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
-

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy- od obcí na stavebný poriadok
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec
Zubák-grant
stavebný poriadok
Obec Horovce-grant
stavebný poriadok

-

964,08

964,08

0

-

981,37

981,37

0

Obec Kvašov-grant
stavebný poriadok

-

634,53

634,53

0

Obec Horná Breznicagrant -stavebný poriadok

0,00

0,00

0

1 096,69

1 096,69

0

3 676,67

3 676,67

0

Obec Lednica-grant
stavebný poriadok
Spolu

-

Na výkon stavebného poriadku na úseku PK sú uzatvorené zmluvy o spolupráci
s jednotlivými obcami / Obec Lednica, Zubák, Horná Breznica, Dolná Breznica, Horovce,
Kvašov /. Celkové zúčtovanie výdavkov za výkon stavebného poriadku, vrátane všetkých
obcí, obec Lednické Rovne vykonáva v nasledujúcom roku v II.Q, na základe vystavených
odberateľských faktúr.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom TSK

TSK Trenčín

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

V roku 2018- grant –
Odhalenie
Pamätníka
Vanko-bežné
V roku 2018- grant –
Obnova detského ihriska
pri ZŠ LR-bežné
Spolu bežné

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 000,00

2 000,00

0

2 200,00

2 200,00

0

4 200,00

4 200,00

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu obce Lednické Rovne
Príloha č.2 Záverečného účtu.

Prílohy: Príloha č. 1- Plnenie rozpočtu obce Lednické Rovne-finančný
Príloha č. 2- Plnenie rozpočtu obce Lednické Rovne-programový
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13. Návrh uznesenia:
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lednické Rovne
celoročné hospodárenie bez výhrad.

a

 Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie
prebytku rozpočtového
hospodárenia / upraveného bežného a kapitálového rozpočtu / za rok 2018,
zisteného 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, na:


skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 27 746,12 EUR,



a následne tento rezervný fond vo výške 27 746,12 EUR bude na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce
Lednické Rovne za rok 2018, použitý na kapitálové výdavky rozpočtu obce
Lednické Rovne v roku 2019, rozpočtovým opatrením č.2/2019, zo dňa 27.06.2019,
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