OBEC Malinovo

Záverečný účet obce Malinovo za rok 2019

Predkladá: Eugen Janik, starosta obce Malinovo
Spracovala: Ing. Anna Majková, hlavná kontrolórka obce Malinovo
V Malinove, dňa 07. 07. 2020.
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08. 06. 2020.
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 08. 06. 2020.
Záverečný účet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 29. 06. 2020, uznesením číslo: 326./OZ-2020.
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1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet , ktorý má svoje elementárne
vymedzenie resp. Zákonnú podobu, obsiahnutú v platných právnych normách.
Obec Malinovo vypracovala návrh rozpočtu na rok 2019, ako programový to znamená
zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov.
Programový rozpočet obce Malinovo na roky 2019–2021 bol zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje
rozpočet, ako základný nástroj finančného hospodárenia
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý delí rozpočet na bežný,
kapitálový a finančné operácie
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 564/2004 Z .z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorá stanovuje štatistické klasifikáciu
výdavkov verejnej správy
Zásady rozpočtového hospodárenia obce Malinovo.
Obec Malinovo zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Obec Malinovo po skončení rozpočtového roka 2019, údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracovala do záverečného účtu, tak ako to predpisujú platné právne normy – zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce Malinovo na rok 2019 bol schválený v obecnom zastupiteľstve dňa 10. 12.
2018 Uznesením číslo UZN. 3/1/2018
Rozpočet bol upravovaný rozpočtovým opatrením jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.7.2019 uznesením č. UZN. 56/6/2019,
- druhá zmena nebola schválená.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
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Rozpočet obce na rok 2019 v €

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy MŠ s právnou subjektivitou
Príjmy ZŠ s právnou subjektivitou (do 31.8.2019)
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky MŠ s právnou subjektivitou
Výdavky ZŠ s právnou subjektivitou (do 31.8.2019)
Rozpočtové hospodárenie obce

Rozpočet
k 1.1.2019
2 465 965,73 €
1 854 525,73 €
450 000,00 €
65 000,00 €
74 440,00 €
22 000,00 €
2 241 753,38 €
838 685,38 €
322 500,00 €
59 850,00 €
509 752,00 €
510 966,00 €
224 212,35 €

Opatrenie
č. 1/2019 k 31.
07. 2019.
2 483 636,79 €
2 057 359,50 €
41 805,00 €
285 708,50 €
87 801,20 €
10 962,59 €
2 400 511,38 €
874 119,40 €
360 371,49 €
59 818,14 €
726 288,80 €
379 913,55 €
83 125,41 €

2. Plnenie príjmov za rok 2019
2.1 Príjmy celkom po poslednej úprave rozpočtu k 31.12.2019
Rozpočet po I. úprave k 31.
Skutočnosť k 31.12.2019
07. 2019
2 483 636,79 €
2 463 574,72 €
2.1.1 Bežné príjmy obce celkom
Rozpočet po I. úprave k 31.
Skutočnosť k 31.12.2019
07. 2019
2 057 359,50 €
2 108 962,03 €
2.1.2 Bežné príjmy obce – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
1 439 145,58 €
1 473 753,54 €

% plnenia
99,19
% plnenia
102,51
% plnenia
102,40

a) Výnos dane z príjmov na rok 2019 bol rozpočtovaný vo výške 1 091 877,00 €, po I.
úprave bol rozpočtovým opatrením č. I/2019 k 31. 07. 2020 upravený na sumu
1 296 399,00 € a skutočne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli poukázané
obci Malinovo vo výške 1 318 039,04 € (stav k 31. 12. 2019), čo predstavuje plnenie
na 120,71 %.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci Malinovo predstavuje 89% z daňových príjmov
obce.
b) Daň z nehnuteľnosti – daň z pozemkov - rozpočet bol vo výške: 59 608,96 €, skutočné
plnenie: 71 005,32 €
c) Daň zo stavieb - rozpočet bol vo výške 71 021,84 €, skutočné plnenie 70 612,49 €
d) Daň z bytov - rozpočet bol vo výške 3 873,96 €, skutočné plnenie 3 820,40 €
e) Daň za psa - rozpočet bol vo výške 4 215,82 €, skutočné plnenie 3 884,49 €

4

f) Ostatné daňové príjmy - rozpočet vo výške 4 026,00 €, skutočné plnenie 6 391,80 €

2.1.3 Bežné príjmy obce – nedaňové poplatky, nájmy, TKO a transfery
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
618 213,92 €
635 208,49 €
102,75
a) Transfery v rámci verejnej správy boli rozpočtované vo výške 309 993,27 €, skutočné
plnenie bolo vo výške 317 515,91 €
b) Príjmy za prenájmy bytov - rozpočet 50 042,10 €, skutočné plnenie 50 678,98 €
c) Príjmy ostatné nájmy - rozpočet 20 729,56 €, skutočnosť vo výške 17 876,87 €
d) Príjmy z dobropisov - rozpočet 10 579,20 €, skutočnosť vo výške 17 034,96 €
e) Poplatok za rozvoj rozpočtovaný príjem vo výške 101 780,00 €, skutočný príjem
105 600,00 €
f) Poplatok za TKO a komunálny odpad - rozpočet 118 549,79 €, skutočný príjem 114
823,12 €
g) Ostatné poplatky - rozpočet 6 540,00 €, skutočnosť 6 345,28 €
h) Dividendy – nerozpočtované, skutočnosť 498,37 €
i) Stavebný úrad poplatok, nerozpočtované, skutočnosť 4 835,00 €
Obec prijala v roku 2019 nasledovné granty a transfery:
Obec prijala v roku 2019 granty a transfery vo výške 317 515,91 € v tomto členení:
Krajský školský úrad
256 632,00 € Školstvo ZŠ (do 31.08.2019)
Krajský školský úrad
3 696,00 € Asistent učiteľa
Krajský školský úrad
1 335,00 € Učebnice ZŠ
Krajský školský úrad
1 882,00 € Vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad
3 500,00 € Škola v prírode
Krajský školský úrad
10 724,00 € Predškoláci
Okresný úrad Senec
5 120,46 € Matrika
ÚPSVaR
16 994,40 € Úrad práce
Krajský úrad ŽP
312,32 € Životné prostredie
BSK
4 154,00 € Životné prostredie
Okresný úrad Senec
1 102,53 € Register obyvateľov
BSK
1 000,00 € Deň obce
MDVaRR SR
4 363,35 € Doprava
Okresný úrad Senec
3 369,52 € Voľby
Okresný úrad Senec
186,00 € Register adries
MDVaRR SR
144,33 € Úsek dopravy
DHZ SR
3 000,00 € Hasiči
Finančné prostriedky vo výške 317 515,91 € boli použité účelovo podľa členenia v tabuľke.
2.2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy boli rozpočtované v roku 2019 vo výške 450 000,00 €, upravené boli I.
rozpočtovým opatrením dňa 31. 07. 2019 na sumu: 41 805,00 €, skutočné plnenie bolo vo
výške 17 805,00 €.
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2.3. Finančné operácie príjmové
Príjmové finančné operácie boli
- rozpočtované vo výške: 65 000,00 €
- upravené na
: 285 708,50 €
- skutočné plnenie
: 230 171,20 €
2.4. Príjem rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet MŠ na rok 2019
Upravené
Skutočnosť k 31.12.2019
74 440,00 €
87 801,20 €
92 546,72 €
Príjmy MŠ - delenie:
Školné poplatky:
28 525,00 €
Stravné a réžia:
54 160,52 €
Zapojenie fin. prostriedkov z min. roku: 9 861,20 €
Rozpočet ZŠ na rok 2019
Upravené
22 000,00 €
10 962,59 €
Príjmy ZŠ predstavujú poplatky od rodičov na ŠKD.

Skutočnosť k 31.12.2019
14 089,77 €

Výdavky
3. Výdavky obce – Čerpania výdavkov za rok 2019
3.1. Výdavky celkom po poslednej úprave rozpočtu k 31.12.2019
Rozpočet po I. úprave k 31.
Skutočnosť k 31.12.2019
07. 2019
2 400 511,38 €
2 194 438,09 €
3.1.1 Bežné výdavky
Rozpočet po I. úprave k 31.
07. 2019
874 119,40 €

Skutočnosť k 31.12.2019
915 923,39 €

% čerpania
91,42
% čerpania
104,78

3.2. Výdavky celkom podľa programov
Členené podľa programov /hodnoty sú po poslednej úprave rozpočtu/ vo finančnom vyjadrení
za rok 2019
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
%
Program č. 1 – Plánovanie, manažment
49 405,36 €
37 608,79 €
76,12
a kontrola
Program č. 2 – Propagácia a marketing
4 500,00 €
3 996,28 €
88,81
Program č. 3 – Interné služby
78 094,34 €
84 435,14 €
108,12
Program č. 4 – Služby občanom
240 550,79 €
189 461,29 €
78,76
Program č. 5 – Bezpečnosť
69 486,77 €
69 273,66 €
99,69
Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo
157 034,86 €
193 615,79 €
123,29
Program č. 7 – Komunikácie
151 760,09 €
56 049,84 €
36,93
Program č.8 – Vzdelanie
24 118,47 €
34 985,74 €
145,06
Program č. 9 – Šport
40 846,44 €
40 187,63 €
98,39
Program č.10 – Kultúra
51 706,04 €
46 556,76 €
90,04
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Program č. 11 – Prostredie pre život /
Verejná zeleň
Program č. 12 – Sociálne služby
Program č. 13 – Administratíva
Program č. 14 – Bývanie

48 606,47 €

53 570,47 €

110,21

27 771,00 €
242 281,04 €
108 147,36 €

27 692,37 €
242 057,86 €
89 973,19 €

99,72
99,91
83,19

3.3 Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sú rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie a zhodnotenie
hmotného a nehmotného majetku obce
Rozpočet po I. úprave k 31. 07. 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
360 371,49 €
193 723,28 €
Členenie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 v €
Funkčná klasifikácia Rozpočet
Skutočnosť
špecifikácia
3. Klimatizácia
0,00 €
2 994,00 €
4. Dom smútku
202 171,49 €
165 096,00 €
7. Komunikácie
85 500,00 €
3 680,00 €
8. MŠ – vybavenie preliezka
0,00 €
3 571,80 €
8. MŠ – nákup motorového
4 000,00 €
0,00 €
vozidla
9. Šport TJ – SFZ
15 000,00 €
15 000,00 €
10. Kultúra - technické
3 700,00 €
3 381,48 €
vybavenie
14. Bývanie – nájomné byty
50 000,00 €
0,00 €
3.4 Výdavkové finančné operácie
Finančné operácie výdavkové sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami,
ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje
financovania /splátky úverov/.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou vykazovania rozpočtového
výsledku hospodárenia obce.
Rozpočet po I. úprave k 31. 07. 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
59 818,14 €
59 818,14 €
Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu istiny úverov:
VÚB
- úver 300 000,00 €, splátka istiny je vo výške: rozpočet 20 340,00 €, skutočnosť 20 340,00 €
- úver 130 000,00 €, splátka je vo výške: rozpočet 8 772,00 €, skutočnosť 8 772,00 €
- úver 30 000,00 €, splátka je vo výške: rozpočet 2 034,00 €, skutočnosť 2 034,00 €
ŠFRB – úver na výstavbu nájomných bytov
- splátka istiny vo výške: rozpočet 28 672,14 €, skutočnosť 28 672,14 €
3.5 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Malinovo je zriaďovateľom:
- školského klubu
- materskej školy
- školskej jedálne pri Materskej škole
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základnej školy do 31.8.2019
Obec Malinovo, ako zriaďovateľ prostredníctvom prenesených a originálnych kompetencií
financuje školstvo.
-

Rozpočtované výdavky na školstvo celkom boli vo výške: 1 130 320,82 € (v tom podiel obce
24.118,47 €)
Skutočné výdavky na školstvo celkom boli vo výške: 1 059 959,02 € (v tom podiel obce 34
985,74 €)
Materská škola a školská jedáleň
Materská škola a školská jedáleň má právnu subjektivitu od 01. 09. 2015 a je financovaná
z rozpočtu obce na základe prepočtového normatívu.
Poskytnuté finančné prostriedky od obce v roku 2019 boli na:
- MŠ vo výške: 450 477,29 €
- Školská jedáleň: 92 000,00 €
Základná škola a ŠKD
Základná škola a školský klub detí majú právnu subjektivitu. Finančné prostriedky
vynaložené na chod škôl a ŠKD sú nasledovné:
- Základná škola vo výške: 268 885,55 €
- Školský klub detí vo výške: 112 165,18 €
Pridelené finančné prostriedky vo forme prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu
a originálnych kompetencií sa vo výdavkoch využívali hospodárne a efektívne pre optimálne
zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení.
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou zostavujú účtovnú závierku, ročné
zúčtovanie a finančné výkazy osobitne. Sú súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
Za chod škôl, školských zariadení a hospodárenie s finančnými prostriedkami zodpovedajú
riaditeľky škôl.
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v €

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
- nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa
zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a
réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie finančných operácií z prebytku
Vylúčenie celkom z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Na základe uvedených skutočností sa nevytvára rezervný fond za rok 2019.
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2 202 706,14
2 108 962,03
93 744,11
1 940 896,67
915 923,39
1 024 973,28
261 809,47
17 805,00
17 805,00
0,00
193 723,28
193 723,28
0,00
-175 918,28
85 891,19
112 525,52
105 600,00
6 925,52
-26 634,33
243 063,58
59 818,14
183 245,44
2 463 574,72
2 194 438,09
269 136,63
112 525,52
183 245,44
295 770,96
-26 634,33

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Zdrojmi sociálneho fondu sú
povinné prídely vo výške 1,05 % zo základu miezd podľa ustanovenia § 4 ods. 1 cit. zákona.
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte v Prima banka a. s. Použitie
sociálneho fondu – stravovanie zamestnancov:
Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2019
Povinný prídel v roku 2019
Čerpanie v roku 2019
Konečný zostatok k 31.12.2019

Suma v €
666,54
2 001,92
1 703,62
964,84

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok,
Uznesenie č. 40/5/2019 zo dňa 17.6.2019
Úbytky - použitie rezervného fondu:
KZ k 31.12.2019

Suma v €
7 418,32
198 453,17
175 043,28
30 828,21

Konečný zostatok roku 2019 je vo výške: 30 828,21 € účelovo viazané na kapitálové
výdavky.
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. O použití fondu
prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky, z toho:
- nájomné
Úbytky, použitie fondu :
- splátka istiny a úrokov
KZ k 31.12.2019

Suma v €
85 317,36
53 648,85
50 678,98
89 973,19
31 810,36
48 993,02
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Aktíva v €

7 495 356,49 Pasíva v €

7 495 356,49

Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky
Zásoby
Zúč. medzi subj. VS
Finančný majetok
Časove rozlíšenie

7 005 943,43 Vl. zdroje krytia majetku
6 528 293,95

5 323 131,38

1 932,91 Výsledok hospodárenia

232 616,34

475 716,57
484 953,11
50 000,00
23 671,53
217,39
260,00
410 804,19
4 459,95

Záväzky
Krátkodobé záväzky
Dlhodobý záväzok
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Rezervy
Časové rozlíšenie

988 103,98
83 759,52
471 018,96
60 000,00
2 600,00
1 184 121,13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec Malinovo k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

VÚB, a. s. Úver
bol
prijatý v roku
2016
na
výstavbu
Základnej
školy,
ul.
Višňová.
VÚB, a. s. Úver
bol
prijatý v roku
2017
na rekonštrukciu
Materskej
školy,
ul.
Nám. 1 Mája.
VÚB, a. s. Úver bol prijatý v roku
2017 na rekonštrukciu
Obecného rozhlasu.
ŠFRB
Obec Malinovo v roku
2005 uzavrela zmluvu
č.108/963/2005
o poskytnutí podpory
podľa ustanovení NR SR
č.607/2003 Z. z. v znení
neskorších noviel
o ŠFRB na výstavbu
obecných bytov. Úver
bol prijatý na výstavbu
6-bytových jednotiek

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

300 000,00

20 340,00

2 149,11

218 640,00 30.09.2031

130 000,00

8 772,00

963,68

98 567,00 28.02.2032

30 000,00

2 034,00

219,29

22 372,50 31.03.2032

875 987,52

28 948,55

5 138,22

463 797,32 17.09.2035

Záväzky zo sociálneho fondu: 964,84 €
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Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné dlhodobé záväzky
- ostatné krátkodobé záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné krátkodobé rezervy
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v €
25 705,91
15 867,80
10 147,06
3 071,20
60 000,00
370 725,50
463 797,32
35 048,60
175,75
964,84
2 600,00
988 103,98

Obec Malinovo v roku 2005 uzavrela zmluvu č. 108/963/2005 o poskytnutí podpory podľa
ustanovení NR SR č. 607/2003 Z. z v znení neskorších noviel o ŠFRB na výstavbu obecných
bytov. Úver je dlhodobý do 17. 09. 2035. Splátky /istina a úroky/ sú mesačné podľa
splátkového kalendára. /viď finančné výdavkové/. Úver zo ŠFRB sa nezapočítava do
celkového dlhu obce. Celková suma dlhu obce je 524 306,66 €, bežné príjmy
predchádzajúceho účtovného obdobia boli vo výške 1 907 449,07 €, čo predstavuje 27,49 % a
neprekračuje 60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka.
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje
20% príjmov rozpočtového roka.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení n. p.
Obec Malinovo v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2010 právnickým osobám
na podporu všeobecne prospešných služieb a na verejnoprospešný účel. K 31.12.2019 boli
vyúčtované všetky dotácie, ktoré byli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2010 o dotáciách.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutá
finančných prostriedkov
TJ Malinovo
18 000,00 €
DHZ Malinovo
4 000,00 €
Csemadok
1 000,00 €
Margaréta
1 000,00 €
Nezábudka
170,00 €
Červený kríž
500,00 €
SPOLU
24 670,00 €
Obec neposkytla žiadne záruky voči jednotlivcom.
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Suma skutočne
použitých prostriedkov
18 000,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
170,00 €
500,00 €
24 670,00 €

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
11. Usporiadanie finančných vzťahov
Obec Malinovo v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. má
finančne usporiadané svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
právnickým osobám a k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým
organizáciám s právnou subjektivitou
ŠKD, MŠ a školská jedáleň Suma skutočne poskytnutých
Rozpočet
Rozdiel
v€
finančných prostriedkov
MŠ
450 477,29 € 617 150,00 € 166 673,21 €
ŠKD
112 165,18 € 112 361,00 €
195,82 €
Školská jedáleň
92 000,00 €
92 000,00 €
0,00 €
Finančné usporiadanie voči prijatým grantom a transferom
Okresný úrad
256 632,00 € Školstvo ZŠ
Okresný úrad
3 696,00 € Asistent učiteľa
Okresný úrad
1 335,00 € Učebnice ZŠ
Okresný úrad
1 882,00 € Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad
3 500,00 € Škola v prírode
Okresný úrad
10 724,00 € Predškoláci
Okresný úrad
5 120,46 € Matrika
ÚPSVaR
16 994,40 € Úrad práce
Krajský úrad ŽP
312,32 € Životné prostredie
Okresný úrad
1 102,53 € Register obyvateľov
MDV SR
4 363,35 € Doprava
Okresný úrad
3 369,52 € Voľby
Okresný úrad
186,00 € Register adries
MDV SR
144,33 € Úsek dopravy
DHZ SR
3 000,00 € Hasiči – DHZ Malinovo
Tieto finančné prostriedky boli v plnej výške použité na prijatý účel.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
Obec
fin. prostriedkov
Tomášov – spoločný
7 718,40 €
stavebný úrad
Obec
–

Suma prijatých
fin. prostriedkov
–
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Suma poskytnutých
fin. prostriedkov

Rozdiel

7 718,40 €
Suma poskytnutých
fin. prostriedkov
–

0,00 €
Rozdiel
–

Finančné usporiadanie voči rozpočtu BSK
Suma poskytnutých
Obec
fin. prostriedkov
–
–
Obec
Bratislavský samosprávny
kraj, životné prostredie –
bežné výdavky
Bratislavský samosprávny
kraj, životné prostredie –
Deň obce

Suma prijatých
fin. prostriedkov

Suma poskytnutých
fin. prostriedkov
–
Suma poskytnutých
fin. prostriedkov

Rozdiel
–
Rozdiel

4 154,00 €

4 154,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

12. Hodnotenie programového rozpočtu
Príloha č. 1 Hodnotiaca správa
Zákon ukladá samosprávam pri vypracovaní rozpočtu uplatňovať také metódy tvorby
rozpočtu a nástrojov rozpočtového procesu, ktorý je zameraný na plnenie stanovených cieľov
za podmienok efektívneho hospodárenia a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré
má obec k dispozícii. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov
a podprogramov resp. prvkov, čiže predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru programov
a podprogramov. Bežné výdavky má obec rozpočtované do 14 programov, ktoré sa členia na
podprogramy a prvky. Každý program resp. podprogram má určený cieľ, zámer a merateľný
(hodnotový) ukazovateľ, ktorý je vlastne predmetom hodnotenia v hodnotiacej správe. Obec
nemá ku dňu schvaľovania záverečného účtu vypracovanú hodnotiacu správu.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo po prerokovaní materiálu a v súlade s § 16 ods. 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) berie na vedomie
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Malinovo za rok
2019,
b) schvaľuje
• celoročné rozpočtové hospodárenie obce Malinovo za rok 2019 s výhradou.
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Obec Malinovo
so sídlom: Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo

V Malinove, dňa 30. 06. 2020.

VÝPIS UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malinove
konaného dňa 29. 06. 2020.
UZNESENIE
č. 32-6./OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Malinove
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení) a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie s výhradou
2. p r i j í m a
nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov:
- hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Malinovo za rok
2019 vypracovať v termíne do 30. 09. 2020.
- audit účtovnej závierky obce Malinovo za rok 2019 vypracovať v termíne do
30. 09. 2019.

______________________
Eugen Janik, v. r.
starosta obce Malinovo
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