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1. Základná charakteristika Obce Bobrovník
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Názov: OBEC BOBROVNÍK
Sídlo: Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 00315125
Štatutárny orgán obce: Mgr. Jana Bažíková - starostka
Telefón: +421 44 5597258 ; +421 905 117454
Mail: obecbobrovnik@stonline.sk
Webová stránka: www.bobrovnik.sk
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Bobrovník je obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš na brehoch priehrady Liptovská
Mara, v nadmorskej výške 595 m n. m. zložená z troch častí Bobrovník, Osada Hliník, Osada
Tvarožná.
Obec susedí s obcami Bukovina, Liptovská Anna
Celková rozloha obce je 678 ha
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov : 135 obyvateľov k 31.12.2019 (19,91 obyvateľa/km2)
Počet obyvateľov k 31.12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
105
107
110
110
115
118
124
129
137
140
135
Národnostná štruktúra : prevažuje slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev augsburského
vyznania, rímskokatolícka cirkev
1.3 Symboly obce
Erb obce :
V červenom štíte sú na zelenej pažiti tri žlté klasy, ktoré obklopujú dva žlté stonky trávy

Vlajka obce:
Vlajka obce Bobrovník pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, zelenej a žltej
,vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej
listu. Farby vlajky sú totožné s farbami erbu.

3

1.4 História obce
Obec sa vyvinula na území doloženom v roku 1273 v susedstve Potoka (Medokýš). Staré a
cudzojazyčné pomenovania obce boli: Hodaz (1273), Bobrownyk (1506) Bobrovnik (1773) ;
maďarsky Bobrovnik. Obec patrila zemianskej rodine Bobrovnickovcov, neskoršie časť
Andaházyovcom a Kubínyiovcom. V roku 1784 mala 30 domov a 201 obyvateľov, v roku 1828
mala 26 domov a 207 obyvateľov. Po roku 1918 veľkostatky v osadách Nižitovce a Hliník
rozparcelovali. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
1.5 Pamiatky
2 km južne od obce Bobrovník sa nachádza Havránok - archeologická lokalita nad priehradným
múrom Liptovskej Mary a múzeum v prírode. Leží na východnom úpätí
vrchu Úložisko (741,7 m n. m.).
Bolo tu objavené keltské opevnenie osady Kotínov s druidskou svätyňou z 1. storočia pred
Kr. Odkrytá bola obetná šachta s oltárikom a milodarovými obeťami, kamenné cesty so stĺporadím,
ako aj keltské napodobeniny antických mincí. V 12. až 15. storočí tu bola slovanská osada, stál tu
stredoveký zemepanský drevený hrádok, opevnený palisádami s priekopou a s obytnou vežou. V
neskoršom období bol vybudovaný murovaný kostolík. Havránok je sídliskom z doby
laténskej (púchovskej kultúry) a z vrcholného stredoveku.Stavby (pôvodné opevnenie s
kamennými hradbami, drevenými palisádami a vstupnou bránou, ako aj zrubový dvorec), obetiská,
nástroje a predmety tvoria po zrekonštruovaní archeologické múzeum v prírode, ktoré je od
roku 1967 národnou kultúrnou pamiatkou.
1.6 Výchova a vzdelávanie
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej školy ani školského zariadenia.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí poskytujú:
a) predškolskú výchovu:
- Materská škola Prosiek
- Základná škola Kvačany
- materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
b) povinnú školskú dochádzku si žiaci plnia v :
- Základnej škole v Kvačanoch
- základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
c) Na mimoškolské aktivity navštevujú deti:
- Základná umelecká škola v Liptovskom Mikuláši
- Centrum volného času Nábr. Dr. A. Stodolu 1932, Liptovský Mikuláš
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať rovnakým smerom ako doteraz. Nemáme informácie, že by sa vývoj uberal iným
smerom.
1.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov poskytujú
- Súkromná ambulancia všeobecného lekára v Nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš,
- Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš.
1.8 Sociálne zabezpečenie
Obec nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia sociálnych služieb. V obci sa tiež nenachádza
žiadne zariadenie sociálnych služieb, ktorého by bol zriaďovateľom niekto iný.
Najbližšie zariadenia pre seniorov sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku
a Závažnej Porube.
1.9 Kultúra
Obec nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia pre spoločenský a kultúrny život v obci.
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1.10 Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú
- Marina LIPTOV - Hotel
Priemysel v obci
V obci Bobrovník sa nenachádza žiadny priemysel
Poľnohospodárska výroba
- Agronova EKO s.r.o
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať rovnakým smerom ako doteraz.
1.11 Základné orgány obce:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
V roku 2019 vykonávali samosprávu obce jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov obce,
ktoré vzišli z komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 na funkčné obdobie
2018-2022..
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné
obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym
orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Bobrovník zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi Bobrovníka, Hliníka a Tvarožnej. Obecné zastupiteľstvo
v Bobrovníku má 5 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných
otázkach života obce Bobrovník a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a
fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce
sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce,
d) určovať náležitosti dane a poplatku poľa osobitných predpisov a rozhodovať o prijatí úveru
alebo
pôžičky,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné
zhromaždenia občanov,
f) uznášať sa na nariadeniach obce,
g) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
h) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
i) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
j) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
k) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat,
schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
l) ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
m)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
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Orgány obce vo volebnom období 2018 – 2022
Zvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub na
ustanovujúcom zasadnutí OZ v Bobrovníku dňa 10. decembra 2018.
Starosta obce: Mgr. Jana Bažíková
Zástupca starostu obce: Peter Kocúr
Hlavný kontrolór obce: Jana Belová
Obecné zastupiteľstvo:
1. Peter Kocúr
2. Miroslav Trnovec
3. Ondrej Bažík
4. Bc.Emília Chovancová
5. Monika Machová
Zamestnancami obecného úradu k 31.12.2019 boli:
Zuzana Kubíková - odborný referent (evidencia obyvateľstva, podateľňa, dane a poplatky, úseky
preneseného výkonu štátnej správy, bytová politika)
1.12 Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo
na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy
môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi
a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
území obce. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. Rozpočet bol schválený OZ uzn.
č. 2-10/12/2018 zo dňa 10.12.2018.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania
pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5.
decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy,
obce a vyššie územné celky.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno
použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti
alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania
majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia
s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu
obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu
vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
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2. Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. decembra 2018 uznesením OZ č.
2-10/12/2018.

Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
48.100,00
71.985,00
48.100,00
0,00
0,00
48.100,00

65.677,00
4.500,00
1.808,00
59.261,00

48.100,00
0,00
0,00
0,00

59.261,00
0,00
0,00
12.724,00 0,00
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2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet upravený na rok 2019
71.985,00

Skutočnosť k 31.12.2019
60.395,71

% plnenia
83,9

Skutočnosť k 31.12.2019
49.461,11

% plnenia
81,62

2.1. 1. Bežné príjmy
Bežné príjmy – daňové
Rozpočet upravený na rok 2019
60.595,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 35.300,00 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2019
boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 35.285,87 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,96%.
2. Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22.255,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 11.346,40 EUR,
čo je 50,98 % plnenia. Z toho príjem dane z pozemkov vo výške 2.630,66 dane zo
stavieb vo výške 8.694,74 EUR a daň z bytov vo výške 21,00 EUR.
3.ostatné miestne dane
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok za TKO

Rozpočet upravený
na rok 2019
140,00
1.100,00
1.800,00

Skutočnosť k
31.12.2019
132,00
1.039,20
1.657,64

% plnenia
94,28
94,47
92,09

Bežné príjmy – nedaňové
Rozpočet upravený na rok 2019
3.130,00

Skutočnosť k 31.12.2019
2.676,10

% plnenia
85,5

1. Príjmy z prenájmu:
Z rozpočtovaných 1.300,00 EUR bol skutočný príjem 31.12.2019 vo výške 900,00 EUR,
čo predstavuje plnenie na 69,23 %.
2. Administratívne - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 1.830,00 EUR bol skutočný príjem 31.12.2019 vo výške 1.776,10 EUR,
čo predstavuje plnenie na 97,05%.
3. Príjmy z dobropisov a vratiek
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem 31.12.2019 vo výške 0,00 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,00%

Granty a transfery
Rozpočet upravený na rok 2019
1.952,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1.951,24

% plnenia
99,96

Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v plnej výške.
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2.2
Kapitálové príjmy
Rozpočet upravený na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
4.500,00
4.500,00
100
Obec v roku 2019 prijala dotáciu od MF SR vo výške 4.500,00 EUR na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, ktorá ostala nepoužitá a prenáša sa do roku 2020.
2.3 Príjmové finančné
Rozpočet upravený na rok 2019
1.808,00

operácie
Skutočnosť k 31.12.2019
1.807,26

% plnenia
99,96

Finančné príjmy tvorili:
- Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1.807,26 EUR.

2.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
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Rozpočet upravený na rok 2019
59.261,00

Skutočnosť k 31.12.2019
55.895,71

% plnenia
94,32

Skutočnosť k 31.12.2019
55.895,71

% plnenia
94,32

2.2.1 Bežné výdavky
Rozpočet upravený na rok 2019
59.261,00

V tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány
45.410,00
43.193,47
95,12
Finančné a rozpočtové záležitosti
2.607,00
2.605,42
99,94
Všeobecné verejné služby
1.662,00
1.640,43
98,7
Ochrana pred požiarmi
380,00
216,00
58,84
Cestná doprava
3.296,00
2.963,87
89,92
Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP
2.500,00
2.494,25
99,77
Verejné osvetlenie
2.126,00
1.925,78
90,58
Kultúrne služby
1.200,00
776,49
64,71
Náboženské a iné spoloč. služby
80,00
80,00
100,00
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23.039,00,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22.998,94,- EUR,
čo je 99,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9.700,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9.674,70- EUR,
čo je 99,74% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 22.846,00- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20.170,55,- EUR,
čo je 88,29 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3.676,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3.051,52,- EUR,
čo predstavuje 83,01% čerpanie.

2.2.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet upravený na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% plnenia
100,00%

Obec nemala v roku 2019 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.

2.2.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet upravený na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% plnenia
0,00

Obec nemala v roku 2019 rozpočtované žiadne finančné výdavky.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2020- 2022
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Schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.54/09-12-2019 zo dňa 09.12.2019
2.3.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2019
Príjmy celkom
60.395,71
z toho :
Bežné príjmy
54.088,45
Kapitálové príjmy
4.500,00
Finančné príjmy
1.807,26
2.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2019
Výdavky celkom
55.895,71
z toho :
Bežné výdavky
55.895,71
Kapitálové výdavky
0,00
Finančné výdavky
0,00

Plán na rok
2020
66.975,00

Plán na rok
2021
55.175,00

Plán na rok
2022
57.075,00

54.375,00
0,00
12.600,00

55.175,00
0,00
0,00

57.075,00
0,00
0,00

Plán na rok
2020
66.975,00

Plán na rok
2021
55.175,00

Plán na rok
2022
57.075,00

53.875,00
13.100,00
0,00

55.175,00
0,00
0,00

57.075,00
0,00
0,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2019
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Rozpočtový výsledok obec Bobrovník 2019
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ
obec

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2018

61 313,20
42 053,59
19 259,61

Schválený
rozpočet 2019

48 100,00
48 100,00
0,00

Upravený
rozpočet 2019

65 677,00
59 261,00
6 416,00

Čerpanie
rozpočtu 2019

54 088,45
55 895,71
-1 807,26

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2018

Schválený
rozpočet 2019

Upravený
rozpočet 2019

4 500,00
Príjmy
0,00
0,00
30 389,70
Výdavky
0,00
0,00
-30 389,70
4 500,00
Rozdiel
0,00
ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2018

61 313,20
72 443,29
-11 130,09

Schválený
rozpočet 2019

48 100,00
48 100,00
0,00

Upravený
rozpočet 2019

70 177,00
59 261,00
10 916,00

Čerpanie
rozpočtu 2019

4 500,00
0,00
4 500,00
Čerpanie
rozpočtu 2019

58 588,45
55 895,71
2 692,74

% čerpania

82,36
94,32
-28,17

% čerpania

100,00
#DIV/0!
100,00

% čerpania

83,49
94,32
24,67

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2018

11 130,09
0,00
11 130,09

Schválený
rozpočet 2019

0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet 2019

1 808,00
0,00
1 808,00

Čerpanie
rozpočtu 2019

1 807,26
0,00
1 807,26

% čerpania

0,00
0,00
0,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Dosiahnutý
rozpočet 2018

72 443,29
72 443,29
0,00

Schválený
rozpočet 2019

48 100,00
48 100,00
0,00

Upravený
rozpočet 2019

71 985,00
59 261,00
12 724,00

Čerpanie
Čerpanie
rozpočtu 2019 rozpočtu 2019

60 395,71
55 895,71
4 500,00

83,90
94,32
35,37

Rozpočtový výsledok obce za rok 2019 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení dosiahol
výšku 4.500,00 EUR. Z výsledku sa vylučuje nepoužitá dotácia z MF SR na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Zároveň novoobjavený prebytok na bankových účtoch z minulých rokov činí
výšku 11.095,96 EUR
Nevysporiadaný rozpočtový výsledok z minulých rokov vo výške 11.095,96 EUR bol prevedený
do rezervného fondu obce.
(Peňažné prostriedky k 31.12.2019: - pokladňa =338,54 EUR + banka = 15.904,51 EUR
– nevyčerpaná dotácia = 4.500,00 EUR – zostatok RF k 31.12.2019 = 647,09 EUR)

4.Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019
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4.1. A K T Í V A
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

775.329,78

604.334,33

Neobežný majetok spolu

757.705,49

585.992,40

0,00

2.730,00

757.705,49

560.221,60

0,00

23.040,80

17.496,96

18.198,24

Zásoby

0,00

264,01

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

3.912,52

0,00

0,00

1.691,19

13.584,44

16.243,05

127,33

143,69

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

4.2. P A S Í V A
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

775.329,78

604.334,33

Vlastné imanie

106.509,95

124.190,35

0,00

0,00

106.509,95

124.190,35

9.527,86

7.191,69

Rezervy

0,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

4.500,00

34,64

35,04

9.493,22

2.156,65

0,00

0,00

659.291,97

472.952,29

z toho :
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2018

Stav
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3.912,52

1.691,19

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2018

Stav
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

9.527,86

7.191,69

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Obec k 31.12.2019 eviduje záväzky vo výške 7.191,69 EUR z toho:
Rezervy
Zúčtovanie so subjektami VS- dotácia VO
Neuhradené faktúry v lehote splatnosti
Nevyplatené mzdy 12/19 v lehote splatnosti
Záväzky do poisťovní (mzdy 12/19)
Daň zo mzdy (12/19)
Ostatné (Soc. fond)

500,00 EUR
4.500,00 EUR
91,10 EUR
1.073,74 EUR
739,97 EUR
251,84 EUR
35,04 EUR

Podľa § 17, odsek 6-8 Zákona o 583/2004 je obec povinná sledovať úverovú zadĺženosť, ktorá
výškou zostatku návratných zdrojov financovania (komerčných úverov) nesmie prekročiť 60%
objemu bežných príjmov predchádzajúceho roka a splátky úverov nesmú prekročiť 25% uvedeného
porovnávacieho ukazovateľa. Obec tieto podmienky dodržala a neprekročila.
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6. Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovate
ľ

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

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

-1-

MF SR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

BT – Životné prostredie

12,81

12,81

0,00

BT - REGOB a adries

64,81

64,81

0,00

178,92

178,92

0,00

5,92

5,92

0,00

BT - Voľby

1.688,78

1.688,78

0,00

KT – Verejné osvetlenie

4.500,00

0,00

4.500,00

BT - Stavebný úsek
BT - Cestná doprava

6.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie.
6.3 Prehľad dlhodobého majetku

Názov
Spolu DNM
Ostatný DNM
Obstaranie DNM
Spolu DHM
Obstaranie DHM
Pozemky
Umelec.diela a zbierky

Účet

019
041
042
031
032

OC
k 31.12.2018
0,00
0,00
0,00
757.705,49
755.846,21
1.302,83
0,00

OC
k 31.12.2019
2.730,00
2.730,00
0,00
560.221,60
264.280,68
1.302,83
0,00
16

Stavby
Samost. hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Spolu DFM
Podielové CP a pod.
Realizované CP a pod.
Ostatný DFM
Spolu

021
022
023
029
062
063
069

556,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.705,49

293.328,95
392,68
0,00
916,46
23.040,80
0,00
23.040,80
0,00
585.992,40

6.4 Analýza nákladov a výnosov
Individuálna účtovná závierka
V rámci individuálne účtovnej závierky obce za rok 2019 boli vyčíslené nasledujúce druhy
nákladov, ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Prehľad nákladov
Číslo
účtu
50

51

52

53
54

55

56

Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z.
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti
551 – Odpisy DN a DH majetku
552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
562 – Úroky

Suma k
31.12.2018
5.245,89
3.232,38
2.013,51
9.883,47
2.411,53
27,16
359,83
7.084,95
32.780,82
24.296,82
7.963,74
520,26
96,38
96,38
903,59
0,00
64,20
0,00
839,39
1.027,32
1.027,32
0,00
0,00
266,12
0,00

Suma k
31.12.2019
4.286,39
2.114,01
2.172,38
10.279,36
57,40
31,72
881,36
9.308,88
30.583,57
23.171,34
6.705,93
706,30
213,36
213,36
1.020,32
0,00
15,44
322,95
681,93
25.135,28
24.635,28
0,00
500,00
280,44
0,00
17

57
58

Spolu
náklady

568 – Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady
579 – Tvorba opravných položiek
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným
subjektom VS
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce mimo VS

266,12
0,00
0,00
0,00

280,44
12.090,30
12.090,30
359,50

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
359,50

50.203,59

84.248,52
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Prehľad výnosov
Číslo
účtu
60

62
63

64

65
66
67
68
69

Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovary
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby z predaja tovaru
Aktivácia
624 – Aktivácia DHM
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja DNM DHM
642 – Tržby z predaja materiálu
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv, OP z prev. a fin. činnosti, časového r...
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
662 – Úroky
Mimoriadne výnosy
672 – Náhrady škôd
Výnosy z transferov a RP v štátnych RO a PO
683 – Výnosy z BT od ostatných subjektov VS
Výnosy z transferov a RP v obciach, VUC a v RO, PO
nimi zriadené
691 – Výnosy z BT z rozpočtu obce alebo VÚC
693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných sub. VS
694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných sub. VS
696 – Výnosy samosprávy z KT z EÚ
698 – Výnosy samosprávy z KT od iných sub. mimo VS

Spolu
výnosy

Číslo
Výsledok hospodárenia
účtu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Splatná daň z príjmov
595
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Suma k
31.12.2018
8.232,08
8.232,08
0,00
0,00
0,00
51.694,42
49.561,33
2.133,09
3.920,94
0,00
0,00
0,00
3.920,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suma k
31.12.2019
1.921,50
1.921,50
0,00
0,00
0,00
50.667,82
48.032,06
2.605,76
300,00
168,00
0,00
0,00
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.024,36

34.907,60

0,00
1.024,36
0,00
0,00
0,00

0,00
1.951,24
22.956,36
10.000,00
0,00

64.871,80

87.796,92

Suma k
31.12.2018
14.668,21
0,00
0,00

Suma k
31.12.2019
3.548,40
0,00
0,00

14.668,21

3.548,40
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6.5 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
- obec nezrealizovala v roku 2019 žiadne investičné akcie.
6.6 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
8. Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2019
Súčasťou výročnej správy podľa zákona o účtovníctve § 20 sú prílohy:
- správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 2019
- úplná individuálna účtovná závierka 2019
Vypracoval: Ing. Juraj Brziak
V Bobrovníku dňa 7. júla 2020

Prílohy:
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