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 Záverečný účet Obce Veľká Lehota za rok 2019 obsahuje: 

• 1. Údaje o plnení rozpočtu k 31.12.2019 
- A. rozbor plnenia príjmov, B. rozbor plnenia výdavkov 

• 2. Finančné usporiadanie vzťahov 
• 3. Bilancia aktív a pasív 
• 4. Tvorba a použitie fondov 
• 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách 
• 6. Údaje o hospodárení organizácií v pôsobnosti obce 
• 7. Prehľad o poskytnutých dotáciách 
• 8. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej a bežnej činnosti 
• 9. Hodnotenie plnenia programov obce 
• 10. Výsledok hospodárenia, použitie rozdielu príjmov a výdavkov 
• 11. Výsledok hospodárenia podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu-„ESA 2010“ a 

podľa § 4 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z.   
Názov účtovnej jednotky Obec Veľká Lehota 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota 

Dátum založenia/zriadenia 01.01.1991 

Spôsob založenia/zriadenia Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

IČO/DIČ 00321061/2021111499 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Samospráva – obec 

Iné všeobecné údaje – počet obyvateľov k 31.12.2019 1 067 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Jozef Mihál 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ Ing. Antónia Garajová 

Priemer. počet zamestnancov počas účtovného obdobia 
 
Počet zamestnancov vo FO k 31.12.2019 

7,4 

6,7 

 
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   

Názov 
rozpočtovej organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej organizácie 

Zmena /zriadenie, zrušenie, 
zmena formy právn. osoby/ 

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota Veľká Lehota 433, 96641 01.07.2002 

 
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  - nie sú zriadené 
Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  - nie sú zriadené 
 
1) Údaje o plnení rozpočtu k 31.12.2019 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2018 
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový 
rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako schodkový, schodok vo výške 205 877,- € bol vykrytý 
príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový o 36 123,- € a kapitálový 
rozpočet ako schodkový o 242 000,- €. Schodok bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových 
finančných operácií – prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 205 877,- €. Hospodárenie obce sa 
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený 
obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 88/2018. 
Rozpočet bol zmenený:  
- prvá zmena schválená dňa 21.02.2019 uznesením OZ č. 3/2019 
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2019 starostom obce (vrátane zúčtovania účelových dotácií) 
- tretia zmena schválená dňa 15.5.2019 uznesením OZ č. 15/2019 
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- štvrtá zmena schválená dňa 03.6.2019 starostom obce (vrátane zúčtovania účelových dotácií) 
- piata zmena schválená dňa 24.7.2019 uznesením OZ č. 27/2019 
- šiesta zmena schválená dňa 26.09.2019 uznesením OZ č. 38/2019 
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2019 starostom obce (vrátane zúčtovania účelových dotácií) 
- ôsma zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením OZ č. 50/2019 a 51/2019 
- deviata zmena schválená dňa 23.12.2019 starostom obce (vrátane zúčtovania účelových dotácií). 
 
Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce boli v súlade VZN č. 8/2017 Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Obce Veľká Lehota, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 15.12.2017. 
V zmysle týchto zásad starosta môže vykonať povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov obce do 5000,- €, viazanie rozpočtových výdavkov do 5000 € a rozpočtový presun 
výdavkov rámci schváleného rozpočtu do 5000,- €. Tieto limity neboli v roku 2019 prekročené. 

Schválený rozpočet na rok 2019 v €: 
(Obec + ZŠ s MŠ) - po úpravách 

Bežné príjmy 646 810,74 + 12 699,15    =  
659 509,89 

Bežné výdavky 303 069,04 + 341 492,31 =           
644 561,35 

Prebytok upraveného 
bežného rozpočtu  

343 741,70 – 328 793,16 =                              
14 948,54 

Kapitálové príjmy      309,00 

Kapitálové výdavky 225 824,59 

Schodok upraveného kap. 
rozpočtu   

-   225 515,59 

Príjmové finančné operácie  215 707,98  

Výdavkové finančné operácie           16,00 
Hospodárenie z fin.operácií 
po úpravách 

 215 691,98 

 
Sumarizácia rozpočtu po úpravách: 
Príjmy  875 526,87 

Výdavky  870 401,94 

Hospodárenie – prebytok     5 124,93 
 
A) Rozbor príjmov za rok 2019 v € - celkové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019:          Skutočnosť k 31.12.2019:           Plnenie v %:  
875 526,87    716 915,79                   81,88% 

                                                     Rozpočet  
                                         príjmov v € 

Skutočnosť plnenia 
príjmov v € 

% plnenia 
príjmov  

Bežné príjmy obce 646 810,74 693 923,43 107 
Bežné príjmy ZŠ s MŠ   12 699,15   12 705,23 100 
Kapitálové príjmy         309,00         308,16 100 
Finančné operácie 215 707,98      9 978,97      5  

A1)  Bežné príjmy – daňové príjmy v €: 
Rozpočet na rok 2019:          Skutočnosť k 31.12.2019                 Plnenie v %: 
      351 441,10                         409 017,61        116 
 
a/   Výnos z dane z príjmov FO – podielové dane (EK 110) 
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Z predpokladanej finančnej čiastky 310 141,10 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2019 
poukázané finančné prostriedky prostredníctvom Finančnej správy vo výške 367 892,48 €, čo 
predstavuje plnenie na 119 %. 
 
b/  Daň z nehnuteľnosti  (EK 120) 
Z rozpočtovaných 21 230 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 20 775,04 €, t. j. 98% 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5 958,70 €, zo stavieb vo výške  14 789,06 € a dane 
z bytov 27,28 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti (po započítaní 
preplatku) vo výške 736,57 € (743,57 €-7,- €), po odpočítaní opravnej položky je v evidencii 
pohľadávok netto suma 443,17 €. 
c/  Daňové príjmy za špecifické služby (EK 130) 
Z rozpočtovaných 20 070,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 20 350,09 €, čo je 101 % 
plnenie. 
Príjmy z dane za psa boli vo výške 608,06 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za 
psa vo výške 52,50 €. 
Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol vo výške 451,30 €. 
Poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo výške 19 290,73 €. 
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad po započítaní preplatkov vo výške 2 379,82 € (2 398,32 €-18,50€), po odpočítaní opravnej 
položky je v evidencii pohľadávok netto suma 1 009,64 €.  
 
 
A2)  Bežné príjmy – nedaňové príjmy v €: 
Rozpočet na rok 2019:                   Skutočnosť k 31.12.2019:                Plnenie v %:   
           14 246,00          15 100,10              106 
 
a/ Príjmy z vlastníctva majetku (EK 210) 
Rozpočet na rok 2019:                           Skutočnosť k 31.12.2019:                 Plnenie v %: 
                 5 430           5 272,64    97 
 
Z rozpočtovaných 5 430 € bol skutočný príjem k 31.12.2019  5 272,64 €, čo je 97 % plnenie. Ide o 
príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 976,89 € a príjem z prenájmu budov, priestorov, 
objektov, majetku, hrobových miest 3 295,75 €. 
 
b/ Administratívne a iné poplatky (EK 220) 
Rozpočet na rok 2019:                           Skutočnosť k 31.12.2019:                  Plnenie v %: 
                 7 875     9 020,95     115 
Tieto príjmy tvoria príjmy za stavebné poplatky (1 746,- €), overenie podpisu (964,- €), overenie 
fotokópie (214,- €), sankcie za porušenie predpisov (176,- €), za predaj výrobkov a aktualizáciu 
stavu vodnej infraštruktúry (487,36 €), za recykláciu odpadu (540,66 €), vyhlášky v miestnom 
rozhlase (347,50 €), predaj odpadových nádob (652,80 €), vstupné z DFF a ostatných akcií (742,19 
€), za znečisťovanie ovzdušia (178,66 €), stravné od zamestnancov (2 527,48 €), a ďalšie poplatky 
(444,30 €) – za matričné doklady a potvrdenia, rybársky lístok, výrub drevín, potvrdenia o pobyte, 
a iné potvrdenia, za kopírovanie, upratanie priestorov po akcii, služby IOM, za náhradnú známku za 
psa a cintorínske poplatky. 
 
c/ Nedaňové príjmy a iné nedaňové príjmy (EK 290) 
Rozpočet na rok 2019:                           Skutočnosť k 31.12.2019:                  Plnenie v %: 
               941,00               806,51                             86 
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Odvody z hazardných hier (50,48 €), príjem za rozbitý požičaný riad (43,76 €), z dobropisov (za 
vrátené stravné lístky, preplatok za el. energiu, preplatok za el. energiu z prenájmu 546,68 €) 
a z vratiek z ročného zúčtovania zdrav. poistenia za zamestnávateľa za r. 2018 (165,59 €). 
 
 
A3) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery v €: (EK 300) 
Rozpočet na rok 2019:                           Skutočnosť k  31.12.2019:                 Plnenie v %: 
          281 123,64          269 805,72     96 % 
 
Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie: 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 
1.  Dotácia z ÚPSVaR B. Štiavnica 8 755,- Deti v hm. núdzi – na stravu, školské potreby 
2. Okresný úrad B. Bystrica, odbor 

Školstva 
243 184,90 Prenesené kompetencie pre ZŠ, vzdelávacie 

poukazy, pre predškolákov v MŠ,  pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ, na 
asistenta učiteľa, na učebnice 

3. Okresný úrad, odbor životného 
prostredia, Banská Bystrica 

    101,89 Na životné prostredie 

4. Ministerstvo vnútra SR 2 237,92 Matrika 
5. Ministerstvo vnútra SR    359,70 Evidencia obyvateľstva 
6. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a RR 
1 423,54 Na stavebný úrad 

7. Okresný úrad, odbor CDaPK 
Banská Bystrica 

    47,09 Na cestnú dopravu  

8. ÚPSVaR B. Štiavnica 5 003,52 Podpora zamestnanosti - z ESF a ŠR  
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom 1 738,68 Voľby – prezidenta a do Európskeho parlamentu 
10. Ministerstvo vnútra SR 18,- Register adries 
11. Nadácia Poštovej banky 1 400 Krúžok mladých gajdošov 
12. ÚPSVaR B. Štiavnica 535,48 Osobitný príjemca 
13. Úrad vlády SR 3 000,- Priestory a výbava pre športovcov 
14. Fond na podporu umenia 2 000,- Kroje pre FSk Lehotienka 

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Všetky dotácie a transfery boli 
spotrebované okrem transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a na stravu pre 
deti a žiakov. Z prenesených kompetencií pre ZŠ sa v r. 2019 nevyčerpala suma 125,- € a z dotácie 
na stravu suma 2 206,80 €. Prostriedky z prenesených kompetencií pre ZŠ boli poukázané na účet 
Obce Veľká Lehota po 1.10.2019, preto v súlade s rozpočtovými pravidlami môžu byť použité v r. 
2020 na prevádzku. ZŠ s MŠ ich v r. 2020 použije na úhradu energií, nákup materiálu, opravy a 
údržbu. Nevyčerpané prostriedky za stravu boli do 31.3.2020 vrátené do štátneho rozpočtu. 
K 31.12.2019 obec eviduje záväzky z titulu osobitného príjemcu vo výške 99,89 €, ktoré boli do 
31.3.2020 použité na určený účel.    
 
A4)  Bežné príjmy ZŠ s MŠ – rozpočtovej organizácie obce v €: 
Základná škola s materskou školou prijala ďalšie príjmy mimo obce vo výške 12 705,23 €. Tvorili 
ich prostriedky v zmysle zákona, ktoré ZŠ s MŠ previedla pred použitím cez účet zriaďovateľa – 
obce: dotácia z BBSK na kroje 1000, € a vlastné príjmy a vratky v sume 2 794,44 €. Cez účet 
zriaďovateľa nemuseli byť preposielané prostriedky za stravné prijaté od rodičov detí a žiakov vo 
výške 8 910,79 €, ktoré obecné zastupiteľstvo povolilo ponechať na účte ZŠ s MŠ.  
 
A5)  Kapitálové príjmy v €: (EK 230) 

Zdroj Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

43 Vlastné zdroje-z predaja majetku 0,00 309,00 308,16 
Príjmy z predaja pozemkov a za výkon poľovného práva. 
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A6) Príjmové finančné operácie a nerozpočtované príjmy v €: (EK 450) 

Zdroj Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet 

po zmenách 
Skutočnosť 

k 31.12.2019 
131I Zostatok prostriedkov ŠR (ZŠ) z r. 2018         0,00 9 716,98 9 716,98 

111 Za IOM         0,00       14,00       14,00 

72c Zostatok grantu pre ZŠ z r. 2018          0,00       100,00      100,00 

72f Zostatok režijných prostriedkov z r. 2018  

z potravinového účtu 

        0,00       0,00      147,99 

46 Vlastné príjmy – z rez. fondu 205 877,00 205 877,00 0,00 

Spolu  205 877,00 215 707,98 9 978,97 

Obec svoje výdavky realizovala z bežných, aj kapitálových príjmov a z finančných operácií, 
zapojila prostriedky zo ŠR z r. 2018. Rezervný fond sa nečerpal, nakoľko sa nerealizovala najväčšia 
investícia – prestavba bývalého zdravotného strediska na bytový dom, pretože prestavba je 
podmienená výstavbou novej trafostanice, ktorú má zrealizovať Stredoslovenská distribučná, a.s.  
 
B)   Rozbor  plnenia  výdavkov za rok 2019 v €: 
Rozpočet na rok 2019:               Skutočnosť 2019:           Plnenie v %: 
      644 561,35   569 800,06                   88 

                                                              Rozpočet 
                                                              výdavkov v € 

Skutočnosť plnenia 
výdavkov v € 

% 
čerpania  

Bežné výdavky obce  303 069,04  233 626,61 77 
Bežné výdavky ZŠ s MŠ 341 492,31  336 173,45 98 
Kapitálové výdavky  225 824,59   69 399,81 31 
Finančné operácie           16,00          16,00 100 

 
B1)  Bežné výdavky v € (obec + ZŠ spolu): (EK 600) 
Rozpočet na rok 2019:              Skutočnosť 2019:            Plnenie v %: 
       644 561,35   569 800,06         88                                                    
 
v tom výdavky obce:                              Rozpočet upravený     Skutočnosť 
Funkčná klasifikácia:                                         v €                             v €                Plnenie v % 
01.1.1     Výdavky verejnej správy – obce     121 304,00           104 674,65  86 
01.1.2     Finančná a rozpočtová oblasť                 1 670,00    1 487,96  89 
0.1.3.3     Matrika a archív           2 636,00    2 237,92  85 
01.6.0     Voľby (do VÚC)           1 800,-    1 738,68  97 
03.2.0     Ochrana pred požiarmi                                1 300,-       132,72  10 
04.5.1       Správa a údržba ciest         19 535,02  11 809,73  60 
05.1.0     Odpadové hospodárstvo         22 255,00  20 385,89  92 
06.2.0     Rozvoj obce – aktiv. práce a ver. zeleň    59 026,15  36 356,55  62 
06.4.0     Verejné osvetlenie         10 828,00    7 792,65  72 
06.6.0     Stavebná správa           5 470,91      3 675,65  67 
07.2.1       Primárna zdrav. starostlivosť                   1 392,-    1 392,00  100 
08.1.0     Šport           14 711,00  12 856,97  87 
08.2.0     Kultúrne služby, amfiteáter, knižnica       32 489,30  25 113,11  77 
08.3.0     Miestny rozhlas            1 312,66       682,43  52 
08.4.0     Náboženské a spoločenské služby          3 967,-      823,31  21 
09.2.1.1   ZŠ – II. stupeň                  30,00         30,00  100 
09.6.0.1   Výdajná šk. jedáleň MŠ–hradené z obce           47,56                       44,56  94 
09.6.0.2   Výdajná šk. jedáleň I. st.–hradené z obce          71,95                       67,95  94 
09.6.0.3   Výdajná šk. jedáleň II. st.–hradené z obce         86,49                       82,49  95 
10.2.0      Sociálne služby                       2 300,-      1 590,-  69 
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10.7.0     Soc. pomoc k dávkam v hm. núdzi                 836,-         651,39  78 
S p o l u za obec:                                              303 069,04   233 626,61  77%                      
 
 
 
Výdavky ZŠ s MŠ: (EK 600) 
09.1.2.1 – Základná škola I. st.(zo štát. rozp.)     101 975,90          101 932,20           100 
      (z obce)                     150,00                   150,00                100 
      (z BBSK)                1 000,00               1 000,00                100 
09.2.1.1 – Základná škola II. st.(zo štát. rozp.)   150 116,98 150 035,68           100 
+ vlastné príjmy 
09.1.1.1 – Materská škola – normatív zo ŠR              907,-                     907,-                   100 
                              - prostriedky obce pre MŠ      34 094,-               33 931,21  99 
                              - vlastné príjmy MŠ                   800,-                    800,00  100 
09.5.0    - Školský klub detí - prostriedky obce      9 927,-    9 863,92  99 
                                              - vlastné príjmy  720,-                   663,69                    92 
09.6.0.1   Výdajná šk. jedáleň MŠ–prostriedky obce     9 066,53                   7 801,82  86 
       + vlastné príjmy  
09.6.0.2   Výdajná šk. jedáleň I. st.–prostriedky obce  13 903,22              12 474,66  90 
       + vlastné príjmy  
09.6.0.3   Výdajná šk. jedáleň II. st.–prostriedky obce 18 831,68              16 613,27  88 
       + vlastné príjmy             
S p o l u za ZŠ:                                                  341 492,31          336 173,45  98%                      
 
V r. 2019 mala obec príjem z poplatku za kom. odpad 19 290,73 €, z recyklácie odpadu 517,71€ 
(+22,95€ bola neuhradená faktúra za zber jedlého oleja ešte z r. 2018), za predaj odpadových nádob 
652,80 € a dotáciu na život. prostredie 101,89 €, spolu 20 563,13 €. Náklady na nakladanie 
s odpadom boli 20 632,02 €, čo predstavuje záporný rozdiel 68,89 €. Po započítaní a úhrade 
nedoplatkov za komunálny odpad by obec na nakladanie s odpadom nedoplácala vôbec.  
 
B2)  Kapitálové  výdavky  v  €: (EK 700) 
Rozpočet na rok 2019:                 Skutočnosť k 31.12.2019:        Plnenie v %: 
         225 824,59    69 399,81        31 % 

Funkčná 
klasifikácia 

Zdroj Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

01.1.1  
Správa obce – kúpa garáže, traktora 
s prívesom, rozšírenie elektroinštalácie do 
garáže a kamerového systému 

0,00 66 188,10 61 887,80 

 41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obce 0,00 61 887,80 61 887,80 
 46 Vlastné zdroje – z rez. fondu 0,00 4 300,30 0,00 

04.5.1  

Správa, údržba ciest – vysporiadanie 
pozemkov pod MK u Hudcov, u Garajov, 
na Inovci a Pirte, projekty na rekonštrukciu 
ciest 

56 500,00 33 063,00 3 499,15 

 41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obce 36 123,00 12 923,00 3 499,15 
 46 Vlastné zdroje – z rez. fondu 20 377,00 20 140,00 0,00 
05.1.0 46 Nakladanie s odpadmi  2 500,00 500,00 0,00 

06.2.0 46 
Rozvoj obce – projekt na prestavbu obecnej 
haly 

0,00 2 000,00 1 990,00 

06.6.0  
Bývanie – územný plán a prestavba ZS na 
bytový dom 

183 000,00 118 590,00 423,90 

 41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obce 3 000,00 3 000,00 423,90 
 46 Vlastné zdroje – z rez. fondu 180 000,00 115 590,00 0,00 

08.1.0  
Športové služby – úprava otvoru na 
nedokončenej telocvični a uzavretie bránou 

0,00 5 033,49 1 148,96 
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 41 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obce 0,00 1 148,96 1 148,96 
 46 Vlastné zdroje – z rez. fondu 0,00 3 884,53 0,00 

08.4.0 41 
Náboženské a iné služby – projekt na 
dlažbu na cintoríne 

             0,00 450,00 450,00 

Spolu   242 000,00 225 824,59 69 399,81 
Zakúpila sa budova garáže pri MSKC, traktora s čelným nakladačom a prívesom, rozšírila sa 
elektroinštalácia a kamerový systém z MSKC do garáže, pokračovalo sa v majetko-právnom 
vysporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami, spracovaný projekt na prestavbu obecnej 
haly, začaté prípravné práce na územný plán, vyžiadané podklady pre stavebné povolenie na 
prestavbu býv. zdravotného strediska na bytový dom, úprava otvoru na rozostavanej telocvični 
a uzavretie bránou a spracovaný projekt na položenie dlažby na cintoríne. 
Kapitálové výdavky sa čerpali na 30,73%, nakoľko sa nerealizovali všetky naplánované investície. 
Nerealizovala sa najväčšia investícia – prestavba bývalého zdravotného strediska na bytový dom, 
pretože prestavba je podmienená výstavbou novej trafostanice, ktorú má zrealizovať 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Taktiež sa nepodarilo vysporiadať v r. 2019 pozemky pod tokom 
rieky Žitava, aby sa následne mohla dať spracovať projektová štúdia na realizáciu chodníka. V r. 
2019 neboli rekonštruované miestne komunikácie, pripravovali sa projektové dokumentácie. 
 
B3) Výdavkové finančné operácie v €: 

Rozpočet na rok 2019:            Skutočnosť k 31.12.2019:        
16                                                   16  

Poplatky za služby integrovaného obslužného miesta odvedené do štátu. 
 
Prehľad príjmov a výdavkov podľa kódu zdrojov: 

kód zdroja
obec ZŠ Spolu obec ZŠ Spolu

111 263416,20 263 416,20     11622,21 249362,30 260 984,51    
11H 0,00 1000,00 1 000,00         0,00 1000,00 1 000,00        
1AC1+1AC2 5003,52 5 003,52         5003,52 5 003,52        
131I 9716,98 201,42 9 918,40         203,42 9714,98 9 918,40        
72a 1400,00 1 400,00         1400,00 1 400,00        
72c 100,00 100,00            100,00 100,00           
72f 9744,31 9 744,31         6,08 9610,77 9 616,85        
72g 1837,77 1 837,77         1463,69 1 463,69        
41 424117,71 69,72 424 187,43     282817,19 64921,71 347 738,90    
43 308,16 308,16            -                  
46 -                  1990,00 1 990,00        
Spolu: 704062,57 12853,22 716 915,79     303042,42 336173,45 639 215,87    

Príjmy v € Výdavky v €

 
 
Vysvetlivky kódu zdroja:  111 – zo štátneho rozpočtu, 11H – z vyššieho územného celku, 1AC1+1AC2 – 
z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, 131I – zostatok zo ŠR z r. 2018, 
41 – vlastné príjmy, 43 – kapitálové príjmy, 46 – príjmy z rezervného fondu, 72a – dar, 72c – grant, 72F 
a 72g – vlastné príjmy ZŠ. 
 
Poznámka k tabuľke:  
Pri prostriedkoch zo ŠR (kód zdroja 111) je rozdiel medzi príjmami a výdavkami 2 431,69 €, jedná sa 
o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií pre ZŠ 125 €, z prostriedkov z ÚPSVaR 
na stravu pre deti a žiakov 2 206,80 € a zostatok prostriedkov osobitného príjemcu 99,89€. Prenesené 
kompetencie pre ZŠ boli na účet obce poukázané po 1.10.2019, preto v súlade s rozpočtovými pravidlami 
mohli byť použité v r. 2020 na prevádzku. Nevyčerpané prostriedky na stravu boli vrátené do 31.3.2020 do 
štátneho rozpočtu. Prostriedky osobitného príjemcu boli do 31.3.2020 použité na určený účel. 
Prostriedky s kódom zdroja 72f – eviduje sa rozdiel 127,46 €, je to zostatok prostriedkov za stravné. 
S kódom zdroja 72g sa eviduje rozdiel 374,08 €, vznikol prebytok za vlastné príjmy za MŠ a ŠKD. 
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S kódom zdroja 46 boli účtované výdavky 1990,- €, tieto však mali byť účtované s kódom zdroja 41, 
k použitiu rezervného fondu nedošlo, nakoľko obec hospodárila s prebytkovým rozpočtom. 
S kódom zdroja 43 boli prijaté príjmy vo výške 308,16 €. Tieto sú súčasťou prebytkového rozpočtu obce. 
 
 
 
2. FINANČNÉ USPORIADANIE VZ ŤAHOV  
 
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 voči:  

a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám (originálne kompetencie z obce spolu s vrátenými vlastnými príjmami) 

Rozpočtová organizácia 
Stĺ. 1 

Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

Stĺ. 2 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov 

Stĺ. 3 

Rozdiel 
(Stĺ. 2 – Stĺ. 3) 

Základná škola s materskou 
školou Veľká Lehota 

64 926,31 € 64 921,71 € 4,60 € 

 
b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 
zverejnenie dotácií na šport v zmysle zák. č. 440/2015 Z. z. o športe 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel: 

Žiadateľ dotácie 
Účel. určenie dotácie:bež. výdavky 

Stĺ. 1 

Suma poskytnutých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 2 

Suma skutočne použitých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 3 

Rozdiel 
(Stĺ.2–Stĺ.3) 

Telovýchovná jednota Partizán 5 000,- € 5 000,- € 0,- € 
DOMINIK, n.o. – rozvoz stravy pre 
dôchodcov 

1 500,- € 1 500,- € 0,- € 

CADDÍK s.r.o. – MUDr. Drinka, na 
nájomné za ambulanciu a čakáreň 

1 392,- € 1 392,- € 0,- € 

ŠK Karate – podpora Samuela 
a Niny Kocianových na 
medzinárodných súťažiach 

   500,- €    500,- € 0,- € 

Jednotlivcom – za sťažené 
podmienky - Inovec 

   255,- €    255,- € 0,- € 

Mesto Nová Baňa - CVČ – na 
záujmové vzdelávanie 

   120,- €   120,- € 0,- € 

Rímsko-kat. cirkev - CVČ – na 
záujmové vzdelávanie 

   180,- €   180,- € 0,- € 

 
c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

Poskytovateľ dotácie 
Stĺ. 1 

Účelové určenie grantu, transferu 
Stĺ. 2 

Suma poskytnutých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 3. 

Suma použitých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 4 

Rozdiel 
Stĺ.3–Stĺ.4 

Dotácia z ÚPSVaR B. 
Štiavnica 

Deti v hm. núdzi – na stravu, školské 
potreby 

8 755,- 6 548,20 2 206,80 € 

Okresný úrad B. 
Bystrica, odbor 
Školstva 

Prenesené kompetencie pre ZŠ, 
vzdelávacie poukazy, pre 
predškolákov v MŠ,  pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 
v ZŠ, na asistenta učiteľa, na 
učebnice 

243 184,90 243 059,90 125,- € 

Okresný úrad, odbor 
životného prostredia, 
Banská Bystrica 

Na životné prostredie     101,89     101,89 0,- € 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Matrika 2 237,92 2 237,92 0,- € 

Ministerstvo vnútra Evidencia obyvateľstva    359,70    359,70 0,- € 
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SR 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a RR 

Na stavebný úrad 1 423,54 1 423,54 0,- € 

Okresný úrad, odbor 
CDaPK Banská 
Bystrica 

Na cestnú dopravu      47,09     47,09 0,- € 

ÚPSVaR B. Štiavnica Podpora zamestnanosti - z ESF a ŠR  5 003,52 5 003,52 0,- € 
Okresný úrad Žiar 
nad Hronom 

Voľby – prezidenta a do Európskeho 
parlamentu 

1 738,68 1 738,68 0,- € 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Register adries 18,- 18,- 0,- € 

Nadácia Poštovej 
banky 

Krúžok mladých gajdošov 1 400 1 400 0,- € 

ÚPSVaR B. Štiavnica Osobitný príjemca 535,48 435,59 99,89 € 
Úrad vlády SR Priestory a výbava pre športovcov 3 000,- 3 000,- 0,- € 
Fond na podporu 
umenia 

Kroje pre FSk Lehotienka 2 000,- 2 000,- 0,- € 

 
d.  Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

Obec neprijala v roku 2019 žiadne finančné prostriedky zo štátnych fondov. 
 

e.  Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
Obec poskytla v roku 2019 finančné prostriedky: 

� Mestu Nová Baňa, ktoré predstavujú finančné vyrovnanie vzniknutých nákladov za rok 
2019 na činnosť spoločného stavebného úradu v celkovej výške 2 735,20 € (mimo 
poštovného hradeného obcou spolu v sume 940,45 €), z toho 1 423,54 € zo štátneho 
rozpočtu a 1 311,66 € z prostriedkov obce. 

� Mestu Nová Baňa na činnosť centier voľného času – financovanie záujmového vzdelávania 
detí s trvalým pobytom vo Veľkej Lehote - vo výške 120,- €. 
 

ZŠ s MŠ v r. 2019 prijala finančnú dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Poskytovateľ dotácie 

Stĺ. 1 
Účelové určenie grantu, transferu 

Stĺ. 2 
Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 
Stĺ. 3. 

Suma použitých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 4 

Rozdiel 
Stĺ.3–Stĺ.4 

Banskobystrický 
samosprávny kraj 

Kroje pre DFS Čerešnička 1 000,- € 1 000,- € 0,- € 

 
3. Bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2019 v € 
Aktíva – názov                      Stav k 31.12. Stav k 1.1. 
Aktíva spolu  1 758 904,10 1 694 465,30 
Dlhodobý majetok, v tom: 1 430 247,09 1 434 128,06 
Dlhodobý nehmotný majetok 1 807,41 1 807,41 
Dlhodobý hmotný majetok 2 403 563,27 2 100 821,49 
Obstaranie dlhodob.hmot.majetku 296 186,90 230 806,97 
Dlhodobý finančný majetok 250 716 250 716 
Oprávky, opravné položky - 1 227 528,67 - 1 150 023,81 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 648,44 4 933,27 
Zásoby 2 393,42 3 172,83 
Pohľadávky (po znížení opr. položkami) 2 324,34 1 619,82 
Finančný majetok 317 584,40 249 481,78 
Poskytnutá návratná pomoc 0 0 
Časové rozlíšenie 1 706,41 1 069,54 
 
Pasíva – názov   Stav k 31.12. Stav k 1.1. 
Pasíva spolu - Vlastné imanie a  záväzky v  tom:  1 758 904,10 1 694 465,30 
Výsledok hospodárenia : v tom: 1 583 793,73 1 512 157,24 
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. období 1 512 157,24 1 441 371,74 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie      71 636,49      

70 785,50 
Záväzky 16 425,55 20 304,34 
Časové rozlíšenie 158 684,82 162 003,72 
 
Finančný majetok -Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy v € 

Krátkodobý  finančný majetok Riadok 
súvahy 

Hodnota 
v EUR 

k 31.12.2018 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
v EUR 

k 31.12.2019 
Peniaze v hotovosti–pokladnica 86 1 953,92 33 736,25 34 929,42 760,75 

Ceniny–stravné lístky, známky 87 16,50 6 260,00 5 943,95 332,55 

Bankové účty  88 247 511,36 € 950 314,51 € 881 334,77 € 316 491,10 € 

Spolu  85 249 481,78  990 310,76 922 208,14 317 584,40 

Bankové účty obce = 316 491,10 €, z toho:  
Bankový účet: 1434837953/0200 – bežný =  76 956,28 €, z toho:  

- 38,05 € analytická evidencia sociálneho fondu 
- 135,65 € analytická evidencia prostriedkov ŠR – depozit na matriku 
- 76 782,58 € prostriedky obce 

Bankový účet: 1638912556/0200 – dotačný účet = 24,53 € 
Bankový účet:  2274736356/0200 – rezervný fond = 239 510,29 € 
Zostatok na bankovom účte ZŠ s MŠ: 132,06 €  (mimo depozitu a soc. fondu) 
Pokladňa:          760,75 € 
= Finančný majetok spolu: 317 383,91 € 
 
Do výsledku rozpočtového hospodárenia sa zahŕňa zostatok v pokladni, na bežnom a dotačnom účte 
obce a bežnom účte ZŠsMŠ. Nezapočítavajú sa prostriedky z bežného účtu odčlenené v účtovníctve 
analytickou evidenciou, a to 38,05 € prostriedky sociálneho fondu, 135,65 € depozit na matriku a 
účet rez. fondu 239 510,29 €.  
Takto upravený zostatok na bankových účtoch a v pokladni je SPOLU 77 699,92 €. 
 
Zo zostatku peňažných prostriedkov sa vylučujú: 
- 2 431,69 €: jedná sa o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií pre ZŠ 

125 €, z prostriedkov z ÚPSVaR na stravu pre deti a žiakov 2 206,80 € a zostatok prostriedkov 
osobitného príjemcu 99,89€. 

- 127,46 €: zostatok z VŠJ na potravinovom účte ZŠ s MŠ.  
 

Po odpočítaní vylúčených je zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2019 vo výške 
75 140,77,- €.  
 
Bilancia poh ľadávok a stav záväzkov 
Pohľadávky tvoria spolu 2 324,34 €, po lehote splatnosti sú pohľadávky za miestne dane a poplatky. 
 

Pohľadávka: Riadok súvahy Suma v € 

Ostatné pohľadávky – preplatok za el. 
energiu 

65 303,12 

Z nedaňových príjmov-komunálny odpad  68 1 152,92 

Z  daňových príjmov (dane) 69 495,67 

Pohľadávky voči zamestnancom (za 
stravné v mzde za 12/2019) 

70 124,34 

Pohľadávka – DPH, súčasť obstarávacej 74 248,29 
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ceny majetku 
Z daňových a neda ňových príjmov  – obec eviduje pohľadávky v celkovej výške 3 337,67 € 
z predchádzajúcich rokov, dlžníkom sú zasielané písomné upomienky, pohľadávky sú vymáhané aj 
telefonicky a ústne, uplatňujú sa aj v dedičskom konaní. V r. 2019 obec eviduje opravné položky 
k pohľadávkam vo výške 1 689,08 €. 
Záväzky tvorili celkom  16 425,55 €, všetky sú v lehote splatnosti, z toho: 

Záväzok: Riadok súvahy Suma v € 

Rezervy 131 1 072,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS (účet 357), nevyčerpané transfery ZŠ 
a strava pre deti 

137 2 331,80 

Záväzky zo sociálneho fondu 144      87,75 

Dodávatelia (účet 321) – pravidelné platby + doplnková výbava 
k traktoru 

152 4 626,80 

Ostatné záväzky (účet 325) – neprevzatá platba za pozemok a osobitný 
príjemca 

155      195,52 

Iné záväzky (účet 379) – preplatky z daňových a nedaňových príjmov  160     25,50 

Zamestnanci (účet 331) 163 4 439,51 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) – za stravné v mzde za 
12/2019 

164 107,07 

Sociálne a zdravotné poistenie (účet 336) 165 2 872,59 

Daň z príjmov (účet 342) 167    667,01 

 
4)  Tvorba a použitie fondov obce  
Obec v roku 2019 viedla rezervný fond a sociálny fond.  

Rezervný fond 
 Suma Kontrola účtovníctvo a rozpočtovníctvo 
ZS k 1.1.2019 239 510,29 € ZS na účte 221 AÚ na strane MD 
Tvorba RF            0,00 €  
Čerpanie RF            0,00 €  
KZ k 31.12.2018 239 510,29 € KZ na účte 221 AÚ 

RF sa netvoril, ani nečerpal, na bankový účet RF bola v r. 2019 prevedená suma 3 837,27€, ktorá 
bola k 1.1.2019 vedená na samostatnom analytickom účte bežného bankového účtu obce. Tieto 
prostriedky boli v r. 2018 prevedené na bankový účet obce, avšak neboli použité, preto sa v zmysle 
uznesenia OZ č. 18/2019 vrátili na bankový účet rezervného fondu. 

 
Sociálny fond (účet 472 AÚ) 

ZS k 1.1.2018 13,35 € 
Prírastky – povinný prídel 776,20 € 
Úbytky: čerpanie-  na stravovanie  701,80 € 
KS k 31.12.2018 87,75 € 

Stav na bankovom účte SF– AE je 38,05 €. Na účte 472 je konečný stav 87,75 €. K 31.12.2019 bola 
zaúčtovaná ešte tvorba za 12/2019 vo výške 49,70 €, ktorá sa prejaví na BÚ v januári 2020.         
T. j. 38,05 € + 49,70 € = 87,75 € 
 
5) Prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách 
ÚJ v r. 2019 neevidovala žiadne záväzky vo forme úverov, pôžičiek alebo inú formu zadĺženia. 
Zároveň neposkytla ani neprijala žiadne ručenie a záruky. 
 
6) Údaje o hospodárení organizácií v pôsobnosti obce 
Základná škola s materskou školou  Veľká Lehota je rozpočtová organizácia Obce Veľká Lehota a 
dosiahla v roku 2019 nasledovné ekonomické výsledky: 
 

Náklady  k 31.12.2018 k 31.12.2019 
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50   spotrebované nákupy 29 721,69 35 318,21 
51   služby 23 751,32 23 678,37 
52   osobné náklady 256 152,30 276 836,38 
53 – dane a poplatky 0,00 225,00 
54   ost. prev. náklady 60,00 60,00 
55   odpisy, rezervy 2 256,00 2 256,00 
56   finančné náklady 968,57 968,83 
58   náklady na transfery 2 932,01 2 593,56 
Spolu 315 841,89 341 936,35 
Výnosy  k 31.12.2018 k 31.12.2019 
60  tržby za vl. výkony 15 523,88 11 449,00 
64  ost. výn. z prev. činn. 43,76 0,00 
69  výnosy z transferov 300 338,28 330 495,35 
SPOLU 315 905,92 341 944,35 

 
Hospodársky výsledok: ZŠ s MŠ v roku 2019 dosiahla zisk 8,00 €. 
 
Bilancia aktív a pasív 

Aktíva – názov                      Stav k 1.1. Stav k 31.12. 
Aktíva spolu  87 392,90 83 783,03 
Dlhodobý majetok, v tom: 59 219,15 56 963,15 
Dlhodobý nehmotný majetok 540,09 540,09 
Dlhodobý hmotný majetok 244 696,14 243 690,70 
Obstaranie dlhodob.hmot.majetku 0 0 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Oprávky, opravné položky  - 186 017,08  - 187 267,64 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Zásoby 1 428,26 425,43 
Pohľadávky – krátkodobé v lehote splatnosti do 1 roka 271,14 70,26 
Finančný majetok 25 907,62 25 738,23 
Poskytnutá návratná pomoc 0 0 
Časové rozlíšenie 566,73 585,96 
Pasíva – názov   Stav k 31.12. Stav k 31.12. 
Pasíva spolu - Vlastné i manie a  záväzky v  tom:  87 392,90 83 783,03 
Výsledok hospodárenia : v tom: 77,92 85,92 
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. období 13,89 77,92 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 64,03 8,00 
Záväzky 30 899,31 30 390,66 
Časové rozlíšenie 56 415,67 53 306,45 

 
7) PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 
 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel: 

Žiadateľ dotácie 
Účel. určenie dotácie:bež. výdavky 

Stĺ. 1 

Suma poskytnutých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 2 

Suma skutočne použitých 
fin. prostriedkov 

Stĺ. 3 

Rozdiel 
(Stĺ.2–Stĺ.3) 

Telovýchovná jednota Partizán 5 000,- € 5 000,- € 0,- € 
DOMINIK, n.o. – rozvoz stravy pre dôchodcov 1 500,- € 1 500,- € 0,- € 
CADDÍK s.r.o. – MUDr. Drinka, na nájomné za 
ambulanciu a čakáreň 

1 392,- € 1 392,- € 0,- € 

ŠK Karate – podpora Samuela a Niny 
Kocianových na medzinárodných súťažiach 

   500,- €    500,- € 0,- € 

Jednotlivcom – za sťažené podmienky - Inovec    255,- €    255,- € 0,- € 
Mesto Nová Baňa - CVČ – na záujmové 
vzdelávanie 

   120,- €    120,- € 0,- € 

Rímsko-kat. cirkev - CVČ – na záujmové 
vzdelávanie 

   180,- €    180,- € 0,- € 
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8) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATE ĽSKEJ A HLAVNEJ ČINNOSTI OBCE 
Obec Veľká Lehota v r. 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  
Obec Veľká Lehota dosiahla v roku 2019 nasledovné výnosy a náklady v hlavnej činnosti  

Náklady  v € 
50  Spotrebované nákupy 36 174,56 
51  Služby 54 579,60 
52  Osobné náklady 124 616,57 
53  Dane a poplatky  2 484,46 
54  Ostatné náklady 2 537,56 
55  Odpisy, rezervy a opr. položky 77 611,77 
56  Finančné náklady 1 510,92 
58  Náklady na transfery 76 155,85 
59  Daň z príjmov 0,00 
SPOLU 375 671,29 
Výnosy  k 31.12.2019 
60 Tržby za vlastné výkony 2 656,70 
62 Aktivácia majetku 0,00 
63 Daňové výnosy a z poplatkov 413 661,98 
64  Ostatné výnosy 6 883,96 
65 Zúčtovanie rezerv 1 145,08 
66  Finančné výnosy 0,0 
67 Mimoriadne výnosy 0 
69  Výnosy z transferov 22 960,06 
SPOLU 447 307,78 

  

Výsledkom hlavnej činnosti je zisk + 71 636,49 €, ktorý bude pripočítaný k nevysporiadanému výsledku 
hospodárenia minulých období. 
 
9) Hodnotenie plnenia programov obce 
    Obec Veľká Lehota nemala schválený programový rozpočet na rok 2019 v súlade s VZN č. 
8/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Veľká Lehota.  
  
10) Výsledok hospodárenia, použitie rozdielu príjmov a výdavkov 

a) Rozpočtové príjmy bežné za rok 2019 boli vo výške 706 628,66 €  
        výdavky bežné             vo výške 569 800,06 € 

rozpočtový VH bežného rozpočtu          prebytok  136 828,60 € 
 

b) Rozpočtové príjmy kapitálové za r. 2019 boli vo výške   308,16 €  
        výdavky kapitálové            vo výške   69 399,81 € 

rozpočtový VH kapitálového rozpočtu     schodok -  69 091,65 € 
VH bežného a kapitálového rozpočtu spolu: 
 136 828,60 € - 69 091,65 € = PREBYTOK + 67 736,95 € 
 

c) Finančné operácie príjmové za r. 2019 boli vo výške   9 978,97 €  
                  výdavkové             16,00 € 

rozdiel finančných operácií              +  9 962,97 € 
 
Súčasťou celkového rozpočtu sú aj finančné operácie. K výsledku hospodárenia bežného 
a kapitálového rozpočtu bol pripočítaný kladný rozdiel finančných operácií vo výške 9 962,97 
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€, ktoré vyplynuli zo zapojenia prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých rokov vo výške 9 716,98 
€, z grantu 100,- € a ostatných príjmov finančných operácií 161,99 € a tieto boli použité v bežných 
a kapitálových výdavkoch v roku 2019. 
Po pripočítaní prebytku z finančných operácií je výsledok hospodárenia 77 699,92 €. 
 
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných 
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto výsledku hospodárenia vrátane finančných 
operácií sa vylučujú  nevyčerpané finančné prostriedky účelovo pridelené a určené na: 
Poskytovateľ Skutočnosť Účel 
Ministerstvo školstva 125 Nevyčerpané prostriedky ZŠ 
Úrad práce, soc. vecí a rodiny 2 206,80 Prostriedky na stravu pre deti a žiakov 
Úrad práce, soc. vecí a rodiny 99,89 Osobitný príjemca 
Od stravníkov 127,46 Zostatok na potravinovom účte VŠJ 
Po vylúčení týchto nevyčerpaných prostriedkov je výsledok hospodárenia PREBYTOK 
75 140,77 €, ktorý bude navrhnutý na presunutie do rezervného fondu obce. 
 
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni = 77 699,92 €  
Pokladňa:                         760,75 € 
Účty obce (bez SF, depozitu a RF):                     76 807,11 € 
Účet ZŠ s MŠ (4,55 €+147,99 €)   132,06 € 
Zo zostatku peňažných prostriedkov sa vylučujú: 
- 2 431,69 €: jedná sa o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií pre ZŠ 
125 €, z prostriedkov z ÚPSVaR na stravu pre deti a žiakov 2 206,80 € a zostatok prostriedkov 
osobitného príjemcu 99,89€  
- 127,46 €: zostatok z VŠJ na potravinovom účte ZŠ s MŠ. 
 
Po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov je zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2019 vo 
výške 75 140,77 €, ktoré súhlasia s výsledkom rozpočtového hospodárenia obce a tvorbou 
rezervného fondu obce Veľká Lehota za rok 2019. 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme:  100% z výsledku rozpočtového hospodárenia vrátane 
prebytku finančných operácií za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov použiť vo 
výške 75 140,77 € na tvorbu rezervného fondu a previesť na osobitný účet Rezervného fondu obce. 
 
K 31.12.2019 je zostatok rezervného fondu 239 510,29 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 
2019 rozpočet na roky 2020-2022. Na rok 2020 je schválené použitie prostriedkov rezervného 
fondu vo výške 183 338,- € na kapitálové výdavky. 
 
11) Výsledok hospodárenia podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu-„ESA 2010“ 
a podľa § 4 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z.   

Pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku alebo 
prebytku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku ako subjektov verejnej správy sa 
uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu – „ESA 2010“. V rozpočte obce a v rozpočte 
vyššieho územného celku sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
Pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku v 
metodike ESA 2010 sa do rozpočtov zahŕňajú:  
a) do príjmov – položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie – 100, 200, 300  
b) do výdavkov – položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie – 600, 700  
 
Schodok (-) rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami podľa písm.a) a výdavkami podľa písm.b).  
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Prebytok (+) rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami podľa písm.a) a výdavkami podľa písm.b). 
 
Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu 
ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a 
pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zmena stavu záväzkov a zmena 
stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného 
účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  
Do výsledku sú započítavané príjmy, výdavky, pohľadávky a záväzky za obec vrátane jej 
rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota. 
 
Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 

Vybrané položky hospodárenia Rok 2019 (v €)

1. Príjmy spolu 706 936,82 EUR

z toho 100 daňové príjmy 409 017,61 EUR

200 nedaňové príjmy 27 113,49 EUR

300 granty a transfery 270 805,72 EUR

2. Výdavky spolu 639 199,87 EUR

z toho 600 bežné výdavky 569 800,06 EUR

700 kapitálové výdavky 69 399,81 EUR

3. Prebytok hotovostný (1-2) 67 736,95 EUR

4. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia 3883,8

z toho

zmena stavu pohľadávok                                     

[nárast = negatívny dopad (-) ]* -503,64

zmena stavu záväzkov                                    [pokles 

= pozitívny dopad (+) ] ** 4387,44

časové rozlíšenie úrokov 0

časové rozlíšenie daní 0

5. Prebytok v metodike ESA 2010 (3+4) 71 620,75 EUR  
Poznámka:  Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich 
pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia.  
*nárast pohľadávok zaznamenaný ako nárast nedoplatkov za dane a poplatky 
** pokles záväzkov – v predošlom roku účtované záväzky z odstupného a odchodného 
 
V roku 2019 obec zaznamenala nárast pohľadávok o 503,64 € oproti roku 2018, čo negatívne 
ovplyvňuje výsledok hospodárenia, t. z. že pri odpočítaní sumy nárastu pohľadávok k prebytku 
rozpočtu obce sa prebytok znižuje. V roku 2019 klesli záväzky oproti roku 2018 o 4 387,44 €, čo 
pozitívne vstupuje do výsledku hospodárenia, t. z. že pri pripočítaní sumy poklesu záväzkov 
k prebytku rozpočtu obce sa prebytok zvyšuje. 
 
Vo Veľkej Lehote, 6.5.2020       
 

               Jozef Mihál 
                                                                                                             starosta obce 
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Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019 
 
 
schvaľuje 
 
1. celoročné hospodárenie – prebytok za rok 2019 bez výhrad.  
 
2. 100% z výsledku rozpočtového hospodárenia vrátane prebytku finančných operácií za rok 2019 po 
vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov použiť vo výške 75 140,77 € na tvorbu rezervného 
fondu a previesť na osobitný účet Rezervného fondu obce. 
 

Návrh Záverečného účtu za rok 2019 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa  7.7.2020 
Zvesený  dňa 23.07.2020 
 
Záverečný účet za rok 2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom  vo Veľkej Lehote dňa  
23.07.2020 uznesením OZ č. 39/2020. 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Mihál 
                                                                                                starosta obce 
                                                                                                        v. r. 


