Záverečný účet Obce Petrova Lehota
za rok 2019

Predkladá : Radko Rožánek – starosta obce
Spracoval: Mária Mišáková
V Petrovej Lehote dňa 8.4.2020.
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.4.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 12.4.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12.4.2020.
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 27.5.2020, uznesením č. 4/2020.
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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 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet tiež ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2018 uznesením č.20/2018.
Rozpočet bol zmenený - upravený:
- prvá rozpočtová zmena- schválená uzn. OCZ č. 7/2019 dňa 24.4.2019,
- druhá rozpočtová zmena – zmena v zmysle rozpočtových pravidiel 30.06.2019
- tretia zmena - schválená uzn. OcZ č. 14/2019 dňa 9.10.2019,
- štvrtá zmena schválená v zmysle rozpočtových pravidiel 5.11.2019
- piata zmena - príkaz starostu 31.12.2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

54 370,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
382 672,00

54 370,00
0,00
0,00

67 856,26
200 000,00
114 815,74

67 508,97
200 000,00
114 815,74

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

53 370,00

377 969,00

381 941,42

52 098,00
0,00
1 272,00

64 997,84
154 263,16
158 708,00

68 970,26
154 263,16
158 708,00

Schválený
rozpočet

Skutočné
čerpanie
rozpočtu
382 324,71
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
382 672,00

Skutočnosť k 31.12.2019
382 324,71

% plnenia
100 %

Z upravených rozpočtovaných celkových príjmov 382 672,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 382 324,71 EUR , čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
67 856,26

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

67 508,97

99 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 856,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 67 508,97 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2018
47 876,13

Skutočnosť k 31.12.2019
44 966,61

% plnenia
99 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z upravenej rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 45 036,75 EUR z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 45 037,22 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 861,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 560,49 EUR,
čo je 98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 798,15 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 762,34 EUR, dane z bytov /obec nemá/ - neboli žiadne. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky za r. 2019 na dani z nehnuteľností v sume 80,41 EUR.
Daň za psa 188,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 672,43 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
3 365,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3 423,21

% plnenia
101 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 365,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 423,21 EUR, čo
je 101 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 58,21
EUR a príjem z prenajatých priestorov v sume 3 365,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky a správne poplatky:
Z rozpočtovaných 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 834,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Z predaja tovarov a služieb - recyklačný fond 38,55
Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase: Príjem bol vo výške 21,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
696,,62

Skutočnosť k 31.12.2019
696,62

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 378,28 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 378,28 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy je vrátenie finančných prostriedkov z projektu cez Mikroregión
/kompostéry/.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 037,45 EUR bol ich príjem vo výške
2 037,45 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo dopravy, výst. a RR
244,22 Prenes.výkon. - stavebný úrad
SR
Ministerstvo dopravy, výst. a RR
8,08 Prenes.výkon. – doprava a MK
SR
Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad
61,71 Hlásenie pobytu obyv., REGOP
Trenčín
21,20 Register adries
Okresný úrad, .starostlivosť o ŽP
17,48 Starostlivosť o ŽP
Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad
1 061,24 Voľby Prezidenta SR 2019
Trenčín
Skutočné čerpanie 810,53 €
Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad
623,52 Voľby EP 2019
Trenčín
Skutočné čerpanie 448,31€
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu jednotlivých inštitúcií boli prijaté v skutočnej výške
2 037,45 €, boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K voľbám Prezidenta SR
2019 bola realizovaná vratka vo výške 250,71 €, k voľbám do EP 2019 bola realizovaná
vratka vo výške 175,21 €.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019 po
zmenách
200 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

200 000,00

100 %

Kapitálové príjmy boli rozpočtované úpravou vo výške 200 000,00 € a ich čerpanie bolo
vo výške 200 000,00 €.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Predaj kapitálových aktív nebol žiadny.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : žiadny
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív nebol žiadny.
Granty a transfery
Prijaté kapitálové granty
a transfery Poskytovateľ dotácie
Poľnohospodár. platobná agentúra
Environmentálny fond

Suma v EUR

Účel

100 000,00 Miestne komunikácie
P.L./realizované v .r.2018/
100 000,00 Vodovod Petrova Lehota

Obec v roku 2019 prijala nenávratné finančné prostriedky z PPA na projekt „Miestne
komunikácie a parkové úpravy“ vo výške 100 000,00 €. Projekt bol realizovaný v roku
2018. Vo februári 2019 po prijatí finančných prostriedkov vo výške 49 000,00 € bola
uhradená II. časť faktúry súvisiaca s projektom a v novembri 2019 došlo k prijatiu druhej
časti nenávratného finančného príspevku vo výške 51 000,00 €. Tieto prostriedky boli použité
k úhrade úveru vo výške 48 536,00 € , ktorý sa čerpal v roku 2018 na úhradu I. časti faktúry
za realizáciu prác na vyššie uvedenom projekte a 2 464,00 € bolo použité na splátku úrokov
a poplatkov spojených s úverom a za služby agentúry k spracovaniu projektu.
V roku 2019 prijala obec dotáciu vo výške 100 000,- € z Environmentálneho fondu na
realizáciu projektu Vodovod Petrova Lehota II. Etapa vo výške 100 000,-€ . Prostriedky boli
použité na úhradu faktúry vo výške 105 263,16 € za práce na realizáciu projektu Vodovod
Petrova Lehota II. etapa. Súčasťou platby za práce v celkovej výške 105 263,16 bola aj 5%
spoluúčasť obce na tomto projekte vo výške 5 263,16 €. Táto časť platby bola uhradená
z vlastných zdrojov obce bez použitia úveru.
2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019 po
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
poslednej zmene
114 815,74
114 815,74
100 %
Ide o prostriedky finančných prostriedkov z minulého roku vo výške 5 915,74 €. Tiež použitie
DDKU - krátkodobý úver vo výške 8 900,- a prostriedky vo výške 100 000,- € na realizáciu
pri projekte Vodovod Petrova Lehota.
3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
377 969,00

Skutočnosť k 31.12.2019
381 941,42

% čerpania
101 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 377 969,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 381 941,42 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
64 997,84

Skutočnosť k 31.12.2019
68 970,26

% čerpania
106 %

Z rozpočtovaných upravených bežných výdavkov 64 997,84 EUR bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2019 v sume 68 970,26 EUR, čo predstavuje 106 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre výkonné a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 24 331,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 26 089,69
Eur čo je 107 % čerpanie.
V roku 2019 boli zvýšené mzdy vo verejnej správe a bol zvýšený úväzok starostu, z týchto
dôvodov došlo i k navýšeniu mzdových nákladov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7 725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 482,74, čo je
čerpanie o 109 %.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 28 753,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 30 208,95
EUR, čo je 105 % čerpanie. Ide o všetky ostatné prevádzkové výdavky Obecného úradu, ako
sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, ostatné
tovary a služby, zakúpenie stolov a stoličiek do KD.
Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných po úprave 4 188,84 EUR bolo skutočné čerpanie 4 188,88 EUR čo
predstavuje 100 % plnenie.
Bežné transfery
-

Dotácia na akciu Mikroregiónu vo výške 350,00 €

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 316,00 € EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 195,26 čo
predstavuje 94 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet po
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
poslednej zmene v r. 2019
154 263,16
154 263,16
100 %
Kapitálový rozpočet bol upravený v súvislosti s úhradou časti faktúry vo výške 49 000,00€ za
realizáciu projektu z roku 2018 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkové úpravy
v obci Petrova Lehota“ a úhradou faktúry za realizáciu projektu „Vodovod Petrova Lehota
II. Etapa“ vo výške 105 263,16. Projekt bol realizovaný s 5% spoluúčasťou obce.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet po
poslednej zmene v r.2019
158 708,00

Skutočnosť k 31.12.2019
158 708,00

% čerpania
100 %

Výdavkové finančné operácie boli v rozpočte upravené o výšku splátky úveru vo výške
48 536,00 €, splátku krátkodobého úveru vo výške 8 900,00 € a vrátenie prostriedkov
poskytnutých na projekt „Vodovod Petrova Lehota II. Etapa“ vo výške 100 000,00 €e Bola
realizovaná splátka úveru v SZRB v ročnej výške 1 272,00 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet - schodok vo výške
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
67 508,97
67 508,97

68 970,26
68 970,26

- 1 461,29
200 000,00
200 000,00
0

Kapitálové výdavky spolu

154 263,16

z toho : kapitálové výdavky obce

154 263,164

Prebytok /-schodok/ - kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

45 736,84
44 275,55

Vylúčenie z prebytku /–finančné operácie/

-43 892,26

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

383,29

Príjmy z finančných operácií

114 815,74

Výdavky z finančných operácií

158 708,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce – účtovný zostatok

-43 892,26
382 324,71
381 941,42
383,29

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

383,29

Prebytok rozpočtu v sume 383,29 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 z.n.p. bude v rozpočtovom roku 2020 použitý na splátku
úveru.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. u
2019 obec netvorila rezervný fond.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2018
0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
0,00
Peňažný fond – netvorí sa
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
263,85
263,98

400,00
127,83
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

515 478,57

601 379,62

Neobežný majetok spolu

508 851,49

600 720,85

z toho: Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00

0,00

508 851,49

600 720,85

6 628,08

658,77

0,00

0,00

619,70

0,00

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

0,00

0,00

92,64

275,48

5 915,74

383,29

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

515 479,57

601 379,62

Vlastné imanie

156 740,52

153 251,98

5 445,53

-3 488,54

109 178,66

10 994,35

980,81

400,00

263,85

127,83

Krátkodobé záväzky

50 911,16

3 251,78

Bankové úvery a výpomoci

57 022,74

7 214,74

Časové rozlíšenie

249 560,39

437 133,29

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho: Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

7 214,74
0,00
289,61
0,00
1 703,04
1 259,13
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2019 žiadnu lízingovú zmluvu.
Obec v roku 2019 na základe naplnenia zmluvy s PPA o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na realizáciu aktivít projektu Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci
Petrova Lehota vysporiadala záväzky obce vo výške 100 000 €.
Do roku 2025 je povinnosť obce splácať mesačne poskytnutý úver v SZRB, ktorý bol
k 31.12.2019 vo výške 7214,74 €, /bol použitý na splátku 5% spoluúčasti obce na projekte
Vodovod Petrova Lehota v r. 2015, /mesačná splátka 106 €/
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

SZRB a.s. Vodovod I.Et.

Výška
úroku

11878,74 2,20

Zabezpečenie
úveru

Bianko zmenka

Zostatok
k 31.12.2019

7 214,74

Splatnosť

r.2025

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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce

60 781,62

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018

60 781,62
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

7 214,74

7 214,74

0,00
7 214,74

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

7 214,74

60 781,62

11,86 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce

60 781,62

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018

60 781,62

60 781,62

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- dotácie z Eurofondov
- dotácia z VUC - TSK
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

721,27
3 076,85

500,00
4 298,12
56 483,35
1 447,79

1 272,00
175,79
1 447,79

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

1 447,79

56 483,35

2,54 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické príspevkové či rozpočtové organizácie,
a preto nerobila v roku 2019 finančné usporiadanie voči takýmto organizáciami.
b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

MV SR OÚ

Voľby -Prezidenta SR

MV SR OÚ

Voľby - Európsky parlament

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

1 061,24

810,53

250,71

623,52

448,31

175,21
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MDVaRR

Stavebný úrad – bežné výdavky

MDVa RR

Úsek dopravy –bežné výdavky

MV SR

Hlásenie pobytu občanov REGOP –

244,22

244,22

0,00

8,08

8,08

0,00

61,71

61,71

0,00

bežné výdavky
MV SR

Register adries- bežné výdavky

21,20

21,20

0,00

Okr.úrad

Transfer na život.prostredie-bežné v.

17,48

17,48

0,00

Po zúčtovaní Volieb Prezidenta Slovenskej republiky 2019 bola suma 250,71 € vrátená na
výdavkový účet MV SR dňa 15.05.2019 a po zúčtovaní Volieb do Európskeho parlamentu
bola suma 175,21 € vrátená na výdavkový účet MV SR dňa 08.07.2019.
c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec dostala dňa 30.03.2019 nenávratný finančný príspevok z PPA vo výške 49 000,00 €
a dňa 4.11.2019 nenávratný príspevok vo výške 51 000,00 € na refundáciu nákladov
spojených s projektom Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Petrova Lehota. Tento
projekt bol realizovaný ešte v roku 2018. Prostriedky boli použité na úhradu II. časti faktúry
za realizovaný projekt a úhradu úveru, ktorý obec na tento účel čerpala v predchádzajúcom
roku a s ním spojených nákladov.
Dňa 11.9.2019 prijala obec dotáciu na realizáciu Vodovodu Petrova Lehota II. Etapa vo výške
100 0000,00 € z Environmentálneho fondu. Prostriedky boli v plnej výške použité na úhradu
faktúry za práce vykonané pri realizácii projektu Vodovodu Petrova Lehota. II. Etapa.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 nedostala žiadne prostriedky od VUC..

12.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote obec nepredkladá
a neschvaľuje programový rozpočet.
Uznesenie k záverečnému účtu Obce Petrova Lehota:
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2020 schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie - bez výhrad.

Radko Rožánek
starosta obce
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