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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce Lovinobaňa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesenĺm
č. 84/2018

Zmeny rozpočtu:
-1. zmena schválená oz dňa lo.04.2019 uznesením č. 26/2019 rozpočtovým opatrením č.
01 /2019

-

2. zmena schválená OZ dňa 28.08.2019 uznesením č. 54/2019 rozpočtovým opatrenĺm č.
02/2019

-

3. zmena schválená oz dňa 04.12.2019 uznesenĺm č. 80/2019 rozpočtovým opatrením č.
03/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

1. Bežné príjmy obce

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1640123,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1641312,15 EUR, čo predstavuje 100,07 % plnenie.

a) daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 696 226,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 708 609,06 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,77 %.

Daň z nehnutel'ností
Z rozpočtovaných 58 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 400,29 EUR, čo

je 97,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 539,26 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 32 011,50 EUR a dane z bytov boli v sume 849,53 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje

pohľadávky na dani z nehnutel'nosti' v sume 17 783,61 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 3 028,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1698,00 EUR, čo je
56,07 % plnenie.

Daň za predajné automaty
Neboli rozpočtované a a k 31.12.2019 nebol Žiadny príjem.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 210,00 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Prĺjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25108,50 EUR, čo

je 83,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov
v sume 22 457,20 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 098,30 EUR.
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Administratívne poplatlqr a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 799,25 EUR, čo je
111,97 % plnenie.

Ostatné poplatlqr a platby
Z rozpočtovaných 73 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 55 855,73 EUR, čo

je 76,48 % plnenie

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 27 778,12 EUR, čo
je 92,59 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
v sume 34 070,50 EUR

Ostatné pop]atky a platby
Z rozpočtovaných 90,00 EUR za porušenie predpisov nebol Žiadny príjem k 31.12.2019,

poplatky za služby 8 091,37 EUR, poplatky za vyhlásenie MR v sume 231,44 EUR, poplatok za
hrobové miesto v sume 982,72 EUR, poplatok za stočné v sume 11417,12 EUR, príspevok od
rodičov MŠ v sume 1 400,00 EUR, za stravné od zamestnancov v sume 4 675,06 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových prĺjmov 11 700,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
9 634,25 EUR, čo predstavuje 82,34 % plnenie.
Medzi iné nedaňové prĺjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a ostatných výťažkov z lotériĺ.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 713 469,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
702 761,73 EUR čo predstavuje 98,49 % plnenie.
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ÚpsvR
MVSR

ÚpsvR
MVSR
OÚ 88, odbor školstva
MVSR
OÚ 88, odbor školstva

192,09
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678,15

38,80 register adries

33169,96

3 780,75

nenomatívne financovanie ZŠ
voľby

546 739,00 normatívne financovanie ZŠ

škol.

Metodisko pedag. centrum
OU 88, odbor školstva
MVSR

42 300,07 škola otvorená všetkým
3 732,00 nenomatívne financovanie MS
251,08

CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy obce:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 786 788,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 309 028,72 EUR, čo predstavuje 39,27 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 319,84 EUR, čo je
29,07 % plnenie.
Prĺjem z predaja bytov bol vo výške 319,84 EUR.

3. Príjmové rinančné operácie obce:

Z rozpočtovaných finančných príjmov 662 000,00 EUR bol skutočný prijem k 31.12.2019
v sume 212 470,96 EUR, čo predstavuje 32,09 % plnenie.
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 604 594,15 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa
27.02.2019 uznesením č.17/2019.

Uznesenĺm obecného zastupiteľstva č. 54/2019 zo dňa 28.08.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu. Finančné prostriedky sa použili na novostavbu Materskej školy v zmysle
infomácie po vykonaní verejného obstarávania dodávateľa predmetných prác
vo výške
128 022,04 EUR, Dobudovanie systému triedeného zbem komunálneho odpadu v obci vo výške
56 898,22 EUR a na splátku úveru vo výške 27 550,70 EUR.
V roku 2019 boli použité:
nevyčeipané prostriedky zo šR v sume 6 803,29 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

I'ríjmy rozpočtových organi7,áciĺ s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy Základná šk(}la

Z rozpočtovaných bežných prĺjmov 51000,00 EUR bol skutočný prijem k 31.12.2019 v sume
61 130,47 EUR, čo predstavuje 119,86 % plnenie. Rozpočtované príjmy zahŕňajú aj prijmy za
stravu v Školskej jedálni, ktoré však nevstupujú do výsledku hospodárenia obce.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
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3 635 297,00

780 473,85

98,31

2 250 931,93

61,91

51,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 635 297,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 2 250 931,93 EUR, čo predstavuje 61,91 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce

Z rozpočtovaných bežných výdavkov sl7 422,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 660 322,06 EUR, čo predstavuje 80,78 % čerpanie.

k 31.12.2019

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné prĺjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 335 776,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 299 683,32

EUR, čo je 89,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, materskej
školy, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovnĺkov a terénnych sociálnych
pracovníkov.
Poistné a príspevok do poist'ovní
Zrozpočtovaných
123 427,00 EUR bolo skutočne čerpané k31.12.2019 vsume 112 377,79
EUR, čo je 91,04 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 294 971,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 236 777,80
EUR, čo je 80,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 58 948,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9 246,87 EUR,
čo predstavuje 15,68 % osobitného príjemcu.

Splácanie úrokov a
ostatné
finančnými výpomocami

platby

súvisiace

Zrozpočtovaných výdavkov 4 300,00 EUR bolo
2 236,28 EUR, čo predstavuje 52,00 % čerpaníe.

súvermi,

pôžičkami

anávratnými

skutočne čeipané k 31.12.2019 vsume

2. Kapitálové výdavky obce :
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Zrozpočtovaných

kapitálových

výdavkov

1996 502,00

EUR

bolo

skutočne

čerpané

k 31.12.2019 v sume 758 381,32 EUR, čo predstavuje 37,98 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba novej budovy Materskej školy v Lovinobani
-

skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 607 794,15 EUR

b)Dobudovanie
Lovinobaňa

systému

triedeného

zberu

aodvozu

komunálneho

odpadu

vobci

-skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 150 587,17 EUR

3. Výdavkové finančné operácie obce :

Z rozpočtovaných 27 551,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 27 550,70.

Skutočné čerpanie predstavuje aj vrátenie finančnej zábezpeky v sume 24 204,00 EUR

Výdavky rozpočto`ých organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky Základná ško]a

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 789 822,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 776 694,33 EUR, čo predstavuje 98,33 % čerpanie.

k 31.12.2019

Bežné výdavlqr rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola

Centrum voľného času

Íksi:ž#el:?|edňetí

669 882,61 EUR

5 500,00 EUR

3: :í3;:2 E:R

Kapitá]()vé výdavky Základná škola

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 3 779,52 EUR, čo predstavuje 94,48 °/o čerpanie.

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Ž
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Vylúčeníe z prebytku
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Prĺjmy z finančných operácií

817 065,11

Výdavky z finančných operácií
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HospodáTepíe obce
Vylúčenie z prebytku
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Schodok rozpočtu v sume 248 516,52 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
apodľa osobitných predpisov vsume 63 769,50
EUR
bol vrozpočtovom roku 2019
vysporiadaný :
z finančných operáciĺ
312 286,02 EUR
Schodok rozpočtu zistený podl'a 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 neskoršĺch predpisov sa uprav,uje o :

a)
-

nevyčerpané prostriedky zo SR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 20 841,98 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 14 667,98 EUR (normatív, dopravné)
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6174,00 EUR
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b)

c)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40 000,00EUR, a to na :
znĺženie energetickej náročnosti budovy ocú 40 000,00 EUR
nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia

!::ľn-:fĺ]n?e#t°on;cčri2z4á5k/3:::vZ;Zjm°ev2ý;ž;ľ5e2aEVuZŔ:ľ(áovb=cí,(Éá°)]:§Í#]n)4oa3:43:ŠFTnez8
1 524,09)

Zostatok finančných operáciĺ v sume 765 310,41 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 312 286,02 EUR
Zostatok

finančných operácií 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 neskoršĺch predpisov v sume 453 024,39 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
453 024,39 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
453 024,39EUR.

5. prostriedkov peňažných
a sociálneho fondu

fondov

(rezervného

fondu)

1. RezeNný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
0 použití rezervného fondu rozhoduj e obecné zastupitel'stvo.
{úSnd,ŕezervný
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392 802,28

Prĺrastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

269 908,34

z podnikateľskei činnosti po zdanení
• z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

uznesenie

-

uznesenie

č.

54/2019

zo

dňa

54/2019

zo

dňa

0,00
212 470,96

28.08.2019

výstavba Materskej Školy Lovinobaňa
č.

0,00

128 022,04

28.08.2019

Dobudovanie
systému
triedeného
a odvozu KO v obci Lovinobaňa

zberu

56 898,22

uznesenie č. 54/2019 zo dňa 28.08.2019 splátka

27 550,70

úveru
• krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
^KZ>kt3`1.12.201t9

0,00
0,00
` t=:t.ís.` v'^^ `:rť 45:Ú':239;66
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2. Sociálny fond
Obec vytvára socíálny fond vzmysle zákona č.152/1994 Z. z. vz.n.p. Tvorbu apoužitie
sociálneho fondu upravuj e kolektívna zmluva.
-

`

e

`

,

,

-€

(,,(

1

`J€uT;
1

.

ZS k 1.1.2019

1412,41

Prírastky -povinný prídel -1,5 %
- ostatné prĺrastky vratka za SL zamestna

3 794,34

Ubytky

5,40
3 289,40
0,00
0,00
70,80

- stravovanie - stravné lístky, ši
- regeneráciu PS, dopravu, MDZ
- dopravné

- ostatné úbytky, bank.poplatky
^3,).J.m

KŽ.K`j3l:il^,2

)

,,

`

u;

^

e`p,Of

\v^5~

^^

`))«t^:(((3)S6vf

/\^)

TVY(

v8)fi

6. Bihncia aktív a pasív k 31.12.2019
1. A K T Í V A netto
•:

-Á.-,J.`+.l

,.NÍ,žpv.ľÁ•-JĹľ<_^)o,'

PZ^ĺvkJ)l:Oi;Ž^019`tŇ:ÉtHt'o:v
',

`

ú

`d"`tt-h`g
)^

íŠô•'ži

+

Neobežný majetok spo]u

2 262 971,88

2 929 306,05

1 864 797,88

2 531132,05

398174,00

31630,49

1 305 855,97

1 598 897,14

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný maj etok

Obežný majetok spo]u
z toho :

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

375,91

358 54

590 531,22

572 376,68

66 761,79

70 904,50

530 540,89

955 257,42

Dlhodobé pohl'adávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové roz]íšenie

3 164,71

1118,56
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2. P A S I V A netto
•

--Ť

6„

.

'
1

:

:ĺ ŕú§Í`(:{(;Í(*<u) ^

^ÍvĹŕž*`(Y}} U.(

:(;< ;

:)`J,,_',ľ:ELLl,,`.ll(l

!

C`Ĺ.ť-lv.,?r;_,*(,',Á.;;

.

\3`vĺ;{;x:*+<`ä

=ísíc\#t,í.<vc`z

tvv€ĺj§*v,žĺgvscv:x^ĺ):jcž&`,t\Ž^

.;tc `iu

);)

V]astné imanie

2 159 579,10

2 258 311,03

2159 579,10

2 258 311,03

72 144,57

742174,72

6 803,29

60 841,98

Dlhodobé záväzky

29 254,56

5 599,02

Krátkodobé záväzky

36 086,72

98 690,27

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

Záväzky
z toho :

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1

0

577 043,45

340268,89

1 528 836,00

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
tt bŕuh±|á+áriú > ^:^^t t

t k 31;ä2,t.20`ig+rÝ: E'mt

Druh záväzkov voči:
-

dodávatel'om

62 789,51

-

zamestnancom

19 483,35

-

poist'ovniam

12 272,18

-

daňovémuúradu

-

štátnemu rozpočtu

-

bankám

-

štátnymfondom

-

ostatnézáväzky

2 342,73
60 841,98

577 043,45

7 401,52
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Stav úverov k 31.12.2019
`

`

.

• -( výšká ,; `

lŕ^

LÚÝéru^'8--s_áž,`,_

;^ .\
(g

--(

,

v; 3výšká,u ,

^^

;: .; ;pľiJ`rit?h.oy `;:~ľ:Qc,^úÝéÁrúovv.;^ t{

Prima bankaSlovensko,a.s.

»:xI`#Ŕläthuoš€t `

>š

)--c,,u•ĺľj(,;Toy(,ť,,j,-sé-`;tÉ"j:ti,,)ÁtÝ;š.c`-(,

PredfinancovavýstavbyMŠ nie

604 594,15

`,'(o`co

(U)`

v^`

(!

(Q

)

š(,;)p:j,±,^J(ô,iu>;c,,j€rľ,\ífi{CtÁ(

1

;útoŔú:ô1_'óĺ`-A-X=_:

1,6%

To`SY``(`11!(

žiadne

577 043,45

24.04.2029

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na predfinancovanie výstavby Materskej školy.
Úverje dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 prijat' 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 znĺžených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Euópskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podl'a § 17 ods. 6 písm. a):
Ťe`xt ``

y ^\ ` tšú`m^atv3É" ' \;;"

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho : :
- skutočné bežné pri'.jmy obcc

1 538 629,05

- skutočné bežné príimy RO

SúolubréžriSútri'.ihý úbé^é(;äcľió`tt k`S id2.^20i sí ^
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov

58 003'94

' ^ľ, ; +. tt tu:ĺtú'v596'9.ff3tSt,99

577 043,45

EU
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do ce]kove.i sumy sa nezapočítava.iú záväzky:
- z bankových úverov na predfinancovanie prQiektov EÚ

577 043,45
577 043,45

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
t Spolu` 'upťavéná{,ceíkóýá tsumäud!hu obce k 31.12.2019

Zákomá podmienka podľa § 17 ods. 6 pĺsm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet i)odl'a § 17 ods. 6 písm. b)
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

tsumatvEUR

t

z toho::

-skutočné bežné príimy obce
- skutočné bežné prí.imy RO

St)o]u^`bežhé^bh'.iňiy:obcéatRO^k3i.12.20i8

1538 629,05

58 003,94
t ` ` '1 596t'y632,99
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Prijaté účelovo určené granty a transfery obce a RO k 31.12.2018

704 972,84

S:..,.,.,

Sp]átky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou .iednorázového predčasného splatenia:
-

821005

-

651002

27 550,70
2 236,28

`i}oľii++Sii|útkť istinľúi ú"kwl

•^

;'

--

;,

(;-yty<l ,1?

(^Í((,x_,>,

,;

Zákomá podmienka podľa § 17 ods.6 pi'sm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

9. Prehl'ad oposkytnutých dotáciách
právnickým osobám
a Ďrzickým osobám - podnikateľom podl'a § 7 ods. 4 zákona č[
583/2004 Z. z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Lovinobaňa, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel:

L žiada,\(ť\v`.L{'\^()u«?:;\»tv'?)Ĺ:3+`o(h``

Suma Ďósky tiuťý€h ;.

teľ dQtácie^-cJ1:il());),^,

;' `sumvžL:'ákútóéfie

' fipápšnýFhtí^i t``t

JJ,;;(,:,`bjúžítých (,,;

tp>ró5§tŕiédkov`L

: Tin^apčhýcp`;Ítt\t^tyĎróstrtĺédkó^y3y((`_,(3-

,

Ŕozdiel
tí;2.JstĹ3)^;^-:(4)-

: >

t t^-2-1`

1.OZ Margarétka Lovinobaňa -BV na činnost'

500,00

500,00

0,00

2. Športový klub 1. FC Lovinobaňa - futbal

399,00

399,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

3.Špoilový klub Lovinobaňa -volejbal

K 31.12.2019 boli vyúčtované poskytnuté dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
3/2012 o dotáciách.

10. Podnikatel'ská činnosť
Obec Lovinobaňa nevykonáva podnikatel'skú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov má obec

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založen]h právnickým osobám,

fyzickým osobám -podnikateľom a právnickým osobám,
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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

prostriedky zriad'ovate I'a, vlastné prostriedky RO
-

1,~`

^it`\ rmpučn cn t ' '

š

l~Puži

ľt.)VLíct`;á:;ľ*;t;:,):\á;^v^t:<:::t3fiĺ^ľťĺtY3)'^yv`'^?e^vú^:f(;,1tjv;;ť^oÓ^otJIŇ`>v)`'?,<QjcJ(j,tr`:*,\;'f

€n^fi^m'nčnt gh€
'

hsi^^bŕt|s>ft^iédkovL~,.!^;

. ,

'

()

;

^

^~

Y )`) íÁ^ .3;i^) :;y)?; Sí)ij(ŕ3a!((,^(ag,*ťt

,

8

Základná škola

1 1 ooo,oo

1 1 ooo,oo

Základná škola - škd, šj

91150,00

91150,00

Základná škola - cvč
Základná škola - BT

5 500,00

5 500,00

1 570,00

1 570,00

SJ pri ZŠ -KT trojpec

3 779,52

3 779,52

0

0
0
0
0

-prostriedky od ostatných sub.ie ktov verejnej správy napr. zo ŠR
'lbo§kytmtých.

i'J`..S,!`_ftá
1ť`--

J?9-,,2«-<L,j,t^€:s`))x-,-,(,)

`,
(

riá'ričný€h '
b óštiiédkóvc

..

`tt' L Sjuma skutóčne

( ťér R-í(-:l:(osú(_j(
ís-)^,

T*'T^-

J

t

(čť-,

t3p

,

`

` y^„~ `jw.v;y'ŕjís(^ m?)()(í^ ~;ôť`j *\

)t r`(( s ) y^* " ',v(5u)šC_Ä".'št:é,`)\;w(oD~<t)CotP/ '

0

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
jJtt:tp,Š€]tS#y=`Úťčeriie:grantu,,
: t`ľí
>^triiä.§:fléŕúSo^ÝÍ>ést'
!t š^k'óistvó,
t> >
'tt.tu;žŤ.ťtť
t mátŕíka,Á„
`

t`. :\ ^+,péš*évdäytky t ^

L:(,:Šu^há

,

bp!ký!,ŤŤ,iých..`
(J: ffp?pčm €P (^(

tuc'Suma
;
•. .: L,§*úto.čne, ., _
^Í *óúži^týéhtt>^yo>v

`'P+Óštried'kov,Í' ;; :firiah:čri^ýé^h^c ^\

-Fapiťät]ovév davky
`L- 2 -

- 3 L .` `

((

S

C

3

t;ÁprósfĽiedkóv^:
)

^(

aktivačná

-

_
(1(:€,l)Ílť(ľ((;o,(j)±().)(;<

)i^l-

ÚpsvaR

•;, , . .Räždĺel

;^( y ŕi)*Q: ,é (y(

^-4J-:'):(y

č i nno sť,zamestnávanieUoP
19184,61

19184,61

0

IA MPsvaR

teréma sociálna práca

21488,98

21488,98

0

ÚpsvaR

opatrovateľská služba

1 052,23

1 052,23

0

37 665,00

31491,00

ÚpsvaR

hmotná núdza ZŠ, MŠstrava,Škol.pomôcky

-6174,00

DPO SR

dobrovoľný hasičský zbor

1 400,00

1 400,00

0

MVSR

matrika

3 679,19

3 679,19

0

Životné prostredie

192,09

192,09

0

ÚpsvaR

osobitný príj emca

6 733,00

6 733,00

0

MVSR

REGOB

678,15

678,15

0

ÚpsvaR

PND

291,42

291,42

0

MVSR

register adries

38,80

38,80

0

OÚ 88, odborŽp
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OÚ 88, odbor nenomiatívne financovanie
školstva

zŠ

MVSR

voľby

OU 88, odbor nomatívne
Školstva

Metodiskopedag.centrum

financovanie

zŠ
škola otvorená všetkým

32 801,98

3 780,75

3 780,75

546 739,00

53 243,90

42 300,07

42 300,07

0

3 732,00

3 732,00

0

251,08

251,08

0

40 000,00

0,00

OÚ 88, odbor M Š
nenomatívne
školstva
financovanie
MVSR

CO

MFSR

Zníženie energ.OcÚ

-367,98

33169,96

0
-14 300,00

-40 000,00

Ló8ÚenBdBabmesnýúradBamskáBysĺrica
DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
MPsvaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecĺ a rodiny SR
MV SR Ministerstvo vnútra SR

MÚFp§vRaMRínL:ŕ:rnse:°Úfir%npcrĺž:e:sociáinychvecĺarodinyvLučenci
IA MPsvaR SR lmplementačná agenĺúra Ministerstva práce, sociďlnych vecí a rodiny SR
PND PrídcNky na dieťa
CO Civilná ochrana

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so Štátnymi fondmi.

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Lovinobaňa nemala v roku 2019 žiadny vzťah k rozpočtu inej obce.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom vúc

Obec Lovinobaňa nemala v roku 2019 Žiadny vzťah k rozpočtu VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočm
Prĺloha č. 1 k Záverečného účtu.
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