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Záverečný účet Obce Beckov za rok 2019 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019  
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec v roku 2019 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 a finančný 

rozpočet ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2018 uznesením  č.375/2018. 

Rozpočet bol zmenený počas roka 2019 šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  22. 3. 2019 uznesením č. 33/2019 

- druhá zmena schválená dňa  17.5.2019 uznesením č. 55/2019 

- tretia zmena  schválená dňa  28.06.2019 uznesením č. 70/2019  

- štvrtá zmena  schválená dňa 20.09. 2019 uznesením č. 85/2019 

- piata zmena schválená dňa   11.11.2019 uznesením č. 101/2019  

- šiesta zmena schválená dňa 20.12.2019 rozpočtovým opatrením starostu č.1/2019. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 Rozpočet  

Schválený 

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1.321.884,00 1.717.012,72 

z toho :   

Bežné príjmy 1.163.333,51 1.406.360,27 

Kapitálové príjmy 15.911,49   25.911,49 

Finančné príjmy 85.639,00 214.490,96 

Príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠsMŠ 57.000,00 70.250,00 

Výdavky celkom 1.321.884,00 1.717.012,72 

z toho :   

Bežné výdavky 573.840,81 715.214,25 

Kapitálové výdavky 77.126,19 225.666,91 

Finančné výdavky    46.776,00    46.776,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou ZŠsMŠ 624.141,00 729.355,56 

 

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2019 v €  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1.646.762,72 1.571.182,23 95 

 

 

 



 

1) Bežné príjmy  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1.406.360,27 1.423.621,05 101 

 

1) Daňové príjmy: 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 493.610,18,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 532.505,45 €, čo predstavuje plnenie na 

108%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 250.970,81,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 224.155,57 €, čo je 

89% plnenie. S porovnaním predchádzajúcich rokov sa zhoršila platobná disciplína aj organizácií 

aj občanov. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 42.082,51 €, dane zo stavieb boli v sume 

181.164,82 € a dane z bytov boli v sume 908,24 €. 

c) Daň za psa  908,66 €. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 386,88 €. 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 70 €. 

f) Daň za ubytovanie 887,50,- €. 

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch vo výške 58.648,06,- €. 

 

2) Nedaňové príjmy:  

 

a) Z rozpočtovaných 118.859,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 124.453,05 €, čo je 

105% plnenie, z toho 

b) Poplatok za komunálny odpada drobný stavebný odpad 33.781,53 € z rozpočtovaných 

30.350€, t.j. 111%  plnenie. 

c) Príjmy z vlastníctva majetku 18.041,84 € z rozočtovaných 19.084,71 € t.j. 95 % plnenie. 

d) Príjmy za vývoz fekálií občanom Beckova 32.000 € z rozpočtovaných 29.000 €, t.j. 110% 

plnenie.  

e) Príjmy za refundácie nákladov 12.103,40 € z rozpočtovaných 7.000,00 € t.j. 173 % plnenie. 

f) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby. Z  rozpočtovaných  9.558,30 € bol skutočný 

príjem k 31.12.2019 v sume 10.649,03 €, čo je 111% plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria 

príjmy zo správnych poplatkov  od fyzických a právnických osôb  3.066 € a poplatok za miestne 

sobáše 3.076 €. Ostatné príjmy, tvoria poplatky za služby domu rozlúčky, poplatok za výrub 

stromov, poplatok za smetné nádoby, poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, členský 

poplatok v knižnici, poplatok za hrobové miesto, poplatok za MZZO a ostatné náhodné príjmy.  

g) Príjem z podnikateľskú činnosť – vývoz fekálií  pre podnikateľské subjekty na území Beckova 

bol 10.640 € čo predstavuje 67 % z rozpočtovaných 16.000,-€. 

 

3) Ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné rozpočtované a nerozpočtované granty a transfery: 

 

Druh transfera Rozpočet Plnenie 

Transfer na kultúru – OOCR „Trenčín a okolie“ 5.200,00 5.200,00 

Transfer – Kaplnka na hrade 20.000,00 20.000,00 

Transfer – DHZ - hasiči 3.000,00 3.000,00 

Transfer – skladník CO 107,60 107,60 



 

 

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

 

2) Kapitálové príjmy:   

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

25.911,49 10.000,00 39 % 

 

a) Tuzemské kapitálové granty a transfery 

     Obec prijala nasledovné rozpočtované transfery: 

 

 

3) Príjmové finančné operácie:  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

214.490,96 137.561,18 64 % 

 

Rozpis finančných operácií: 

Druh  Rozpočet Plnenie 

Transfer ZŠ – zostatok FP na prenes. kompeten. r. 2018 1527,29 1527,29 

Transfer ZŠ – zostatok FP na dopravu r. 2018 201,67 201,67 

FP z rezervného fondu obce 212.762,00 135.832,22 

SPOLU: 214.490,96 137.561,18 

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 pre ZŠ s MŠ J. M. Hurbana boli použité v súlade 

so zákonom č.583/2004 Z. z.     

 

Transfer – TSK, TOS 3.000,00 3.000,00 

Transfer – ZŠsMŠ stravovacie návyky 17.871,60 17.871,60 

Transfer – voľby prezidenta  1038,98 1038,98 

Transfer – voľby EP 623,52 623,52 

Transfer - životné prostredie 127,88 127,88 

Transfer – MK SR – Hrad  18.000,00 18.000,00 

Transfer – Hrad ESF 85% 35.846,20 35.846,20 

Transfer – Hrad ŠR 15% 6.325,80 6.325,80 

Transfer na školstvo 406.693,00 406.693,00 

Transfer - matrika 2.237,92 2.237,92 

Transfér – asistent učiteľa  8.383,00 8.383,00 

Transfer na školstvo - dopravné 3.193,00 3.193,00 

Transfer na školstvo - učebnice   565,00   565,00 

Transfer na školstvo – vzdelávacie  poukazy 4.442,00 4.442,00 

Transfer na školstvo – vých. a vzdelávanie  MŠ 3.113,00 3.113,00 

Transfer - hlásenie pobytu obyvateľstva 451,44 451,44 

Transfer -  register  adries 34,00 34,00 

SPOLU: 540.253,94 540.253,94 

Druh transfera Rozpočet Plnenie 

Transfer – územný plán – refundácia nákladov 15.911,49 0 

Transfer – SFZ – OŠK na šatne 10.000,00 10.000,00 

SPOLU:  25.911,49  10.000,00 



 

4) Obec nemala v roku 2019 nerozpočtované príjmy. 

 

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

 

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 

70.250,00 65.113,88 

 

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana -  príjmy skutočnosť:  

Vlastné príjmy                                           65.113,88 

Stravovacie návyky 17.871,60 

Transfer z obce na originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD                                                       213.116,00 

Vzdelávacie poukazy                                                                                 4.442,00 

Dopravné  (  3193 € +201,67 € )                                                     3.394,67 

Fin. prostriedky pre predškolákov                                                             3.113,00 

Fin. prostriedky na učebnice                                                            565,00 

Fin. prostriedky na asistenta učiteľa  8.383,00 

Prenesené kompetencie                                                                         406.693,00 

Prenesené kompetencie   z r. 2018                                                                     1.527,29 

SPOLU:                                                                                                 724.219,44 

   

   ZŠ s MŠ J.M.Hurbana nevyčerpala všetky finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre 

rok 2019, finančné prostriedky na dopravné na rok 2019 a. finančné prostriedky na MŠ-

predškoláci rok 2019. Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 

10 234,28 €,  nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné vo výške 345,55 € a nevyčerpané 

finančné prostriedky na MŠ-predškoláci v sume 1 293,09 €  boli poukázané na účet obce 

31.12.2019. Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie, dopravné a MŠ-

predškoláci z roku 2019 s možnosťou dočerpania do 31.03.2020 boli dňa 15.01.2020  poukázané 

na účet ZŠ s MŠ J.M.Hurbana.  

     ZŠ s MŠ J.M.Hurbana nevyčerpala všetky finančné prostriedky ani na stravovacie návyky 

detí. 3630 € bolo dňa 11.3.2020 vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu neabsolvovania 

výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých žiakov školy. Sumy 80,40 + 82,80 + 86,40 boli 

vyplatené rodičom 3 detí, ktoré absolvovali výchovno-vzdelávací proces ale zo zdravotných 

dôvodov nemohli odobrať jedlo v školskej jedálni. 

      ZŠ s MŠ J.M.Hurbana vybrala na stravnom ale nevyčerpala sumu 8988,85 €. Finančné 

prostriedky sa k 31.12.2019 nachádzali na stravovacom účte školskej jedálne a budú čerpané 

v roku 2020. 

 

Kapitálové príjmy :  

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2019 rozpočtované žiadne kapitálové príjmy. 

Nerozpočtované príjmy: 

Základná škola s materskou školou J.M.Hurbana  nemala nerozpočtované príjmy v roku 2019. 



 

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2019 v €  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

987 657,16 € 769 948,38 € 78 

 

1) Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

715.214,25 € 603.851,70 € 84 

 

v tom :    

 

Názov Funkč.kl. Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Riadenie obce, prevádzka 0111 320 414,23 284 778,62 89 

Špecialne služby - auditor 0112 3 360,00 3 360,00 100 

Matrika, Hlásenie pobytu,  0133 2 723,36 2 723,36 100 

Voľby prezidenta, EP 0160 1 662,50 1 662,50 100 

Náklady dlhu 0170 3 740,00 1 837,85 49 

CO 0220 107,60 107,60 100 

Požiarna ochrana 0320 7 802,00 5 503,40 71 

Cestná doprava, komunikácie 0451 37 339,00 25 505,80 68 

Cestovný ruch 0473 426,40 240,00 56 

Nakladanie z odpadmi 0510 44 520,00 38 815,24 87 

Nakladanie z odpadovými vodami 520 56 986,78 49 728,02 87 

Životné prostredie 540 1 645,00 1 643,50 100 

Verejná zeleň 0620 22 539,88 15 594,63 69 

Verejné osvetlenie 0640 14 950,00 9 896,68 66 

Zdravotníctvo 0760 12 756,00 8 697,84 68 

Rekreačné a športové služby 0810 9 753,50 6 671,06 68 

Kultúrne služby 0820 127 458,00 119 040,10 93 

Beckovské noviny, MR 0830 4 200,00 3 558,00 85 

Cintorín, DR, ZPOZ 0840 14 440,00 8 285,09 57 

Vzdelávanie 0911+0912 10 610,00 4 535,05 42 

Sociálne služby 1020+1040 17 780,00 11 667,36 66 

Spolu  715 214,25 603 851,70 84 

                                                                                                            

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia 

225 666,91 € 119 320,68 € 53 

v tom :           

 rozpočet skutočnosť % plnenia 

Web stránka 6 000,00 4 900,00 82 

Nákladné vozidlo 26 300,00 26 151,00 99 

Rekonštrukcia budovy OcÚ-spoluúčasť 10 000,00 0 0 

Projekt -spevnená plocha pri parku 1 000,00 0 0 

Projekt OcÚ 9 050,00 6 930,00 77 

Projekt chodníky 1 200,00 0 0 



 

Realizácia spevnenej plochy pri parku 31 340,00 0 0 

Infražiarič 3 588,00 3 588,00 100 

Rekonštrukcia chodníkov 15 000,00 0 0 

Územný plán obce 15 911,49 0 0 

Územný plán obce za Vachátkou 5 000,00 0 0 

Projekt – zateplenie lekárne 1 000,00 0 0 

Rekonštrukcia a modern. zdravot.str. 28 360,00 27 956,64 99 

Projekt cyklotrasa 3 000,00 0 0 

Detské ihrisko 6 000,00 5 796,00 97 

OŠK šatne 25 859,42 25 855,00 100 

Umelecké dielo – pamätník 

Mednyánszký 3 535,00 3 535,00 100 

Projekt – rekonštrukcia DR 1 000,00 0 0 

Projekt -rekonštrukcia a mod. ZŠsMŠ 1883,00 270,00 14 

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠsMŠ 30 640,00 14 339,04 47 

Spolu 225 666,91 119 320,68 53 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 46.776,00  46.776,00 100 

 

1.) Prima banka - Muzeálne nádvorie  -  zostatok úveru k 31.12.2019 je 23 309,64  €. 

2.) Prima banka - Regenerácia centrálnej časti - zostatok úveru k 31.12.2019 je 28 384,01 €. 

3.) VUB - Verejné osvetlenie – rekonštrukcia a modernizácia – zostatok úveru k 31.12.2019 

je 12 700,20 €. 

      

 Prílohu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2019  tvorí aj čerpanie finančného rozpočtu 2019. 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Základná škola s materskou školou J.M.Hurbana 

Bežné výdavky: 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

729 355,56 699478,07 96 

 

Kapitálové výdavky: 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

 

ZŠ s MŠ J.M.Hurbana nemala na rok 2019 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky. 

Nerozpočtované výdavky: 

Základná škola s materskou školou J.M.Hurbana v roku 2019 nemala nerozpočtované výdavky.  

 



 

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2019 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť 

k 31.12.2019 

v € 

Bežné príjmy spolu 1488734,93 

z toho: bežné príjmy obce 1423621,05 

             bežné príjmy RO        65113,88 

Bežné výdavky spolu 1303329,77 

z toho: bežné výdavky obce 603851,70 

             bežné výdavky RO 699478,07 

Bežný rozpočet 185405,16 

Kapitálové príjmy spolu 10000,00 

z toho: kapitálové príjmy obce 10000,00 

             kapitálové príjmy RO 0 

Kapitálové výdavky spolu 119320,68 

z toho: kapitálové výdavky obce 119320,68 

             Kapitálové výdavky RO  0 

Kapitálový rozpočet -109320,68 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 76084,48 

Vylúčenie z prebytku 24741,37 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15589,32 

Príjmy finančných operácií 137561,18 

Výdavky finančných operácií 46776,00 

Rozdiel finančných operácií 90785,18 

Príjmy spolu 1636296,11 

Výdavky spolu 1469426,45 

Hospodárenie obce 166869,66 

Vylúčenie z prebytku 24741,37 

Hospodárenie obce za rok 2019 142128,29 

 

 

      V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku a to na: 

 

Účel Suma v € 

Doprava žiakov 345,55 

VVMŠ – predškoláci 1293,09 

Prenesené kompetencie ZŠ 10234,28 

Stravovacie návyky – nevyčerpaná dotácia 3630,00 

Stravovacie návyky – čerpaná zo zdravotných dôvodov L.P. 80,40 

Stravovacie návyky – čerpaná zo zdravotných dôvodov K.N. 82,80 

Stravovacie návyky – čerpaná zo zdravotných dôvodov S.S. 86,40 

Nečerpané stravné v školskej jedálni   8988,85 

Spolu 24741,37 

 



 

 

     Prebytok rozpočtu obce na účely tvorby peňažných fondov zistený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je 142.128,29 €. 

      

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond nemá otvorený samostatný účet v banke ale len 

samostatnú analytickú evidenciu.  

              

Rezervný fond Suma v € 

ZS k 1.1.2019  82931,94 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 171257,49 

               - ostatné prírastky   

Úbytky - použitie rezervného fondu - na splátky úverov a kapitálové 

výdavky 

135832,22 

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 118357,21 

 

Sociálny fond 

 

Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte vo VUB banke. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2019 1412,99 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    2684,58 

               - ostatné prírastky       

Úbytky   - závodné stravovanie                     2559,66 

              - regeneráciu PS, dopravu                   

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                

KZ k 31.12.2019 1537,91 

 

 

 

 



 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto najvýznamnejšie záväzky:  

 

P.č. Výška prijatého úveru Zostatok k 31.12.2019 Splatnosť 

1. Prima banka - Muzeálne nádvorie   23 309,64 r. 2021 

2. Prima banka - Regenerácia centrálnej časti 28 384,01 r. 2021 

3. VUB - Verejné osvetlenie 12 700,20 r.2020 

    

 

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 predchádzajúceho roku 

k 31.12.2018:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1285354,50 

- skutočné bežné príjmy RO  65964,50 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1351319,00 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z bankových úverov 64393,85 

- 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 64393,85 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 0 



 

dlhu obce 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 64393,85 

 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

64393,85 1351319,00 4,77 % 

 

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 predchádzajúceho roku  

k 31.12.2018:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1285354,50 

- skutočné bežné príjmy RO  65964,50 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1351319,00 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 392384,36 

- dotácie z MF SR, MK SR atď. okrem preneseného výkonu š.s. 64874,08 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary  3518,00 

-   

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 890542,56 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018  

Splátky istiny a úrokov z  s výnimkou jednorazového 

predčasného splatenia:  

 

- istina 46776,00 

- Úroky a poplatky 1837,85 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019 48613,85 

 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2018 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

48613,85 890542,56 5,46 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec Beckov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

9. Podnikateľská činnosť   
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Ob.Ú v Novom Meste nad 

Váhom  ŽO 1582/1993. Predmetom podnikania je vývoz fekálií.  

 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti r. 2019 – vývoz fekálií 

Výnosy:            10643,00 € 

Náklady:           9833,09 € 

Rozdiel:            +809,91 € 

Daň :                      170,08 € 



 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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. 

     

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  

 

Právnická  

osoba 
Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Hrad Beckov, záujmové združenie 

právnických osôb 

          0 0 0 

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana 659105,56 659105,56 0 

 

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám: 

 

Právnická  

osoba 
Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

CVČ Nové Mesto nad Váhom           150,15           150,15 0 

 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

Cirkevný zbor ECAV, Beckov 1000,00 1000,00 0 

Rímsko-katolícka farnosť Beckov 1000,00 1000,00  

OŠK Slovan Beckov – futbalový oddiel 6300,00         6300,00  0 

SZOPK            145,00            145,00 0 



 

Poľovnícke združenie Hurban Beckov            1.498,50           1.498,50 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie poskytnuté obcou. 

 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

 

Bežné výdavky:    

MV SR Matrika 2237,92 2237,92         0 

MV SR Hlásenie pobytu občanov 451,44 451,44         0 

MV SR Register adries 34 34 0 

MV SR Skladník CO 107,60 107,60 0 

Ob.Ú ŽP TN Starostlivosť o živ. prostredie 127,88          127,88                0 

MK SR Obnova NKP Hrad Beckov     18000,00    18000,00         0 

MK SR Kaplnka na hrade 20000,00 20000,00 0 

DPO SR Hasiči 3000,00 3000,00 0 

OÚ TN Školstvo – asistent učiteľa 8.383,00 8.383,00 0   

ÚPSVaR Školstvo - ZŠsMŠ stravovacie návyky 17.871,60 14241,60 3630,00   

OÚ TN Školstvo – prenesené komp. 406.693,00 406.693,00 0 

OÚ TN Školstvo – doprava        3.193,00 3.193,00 0 

OÚ TN Školstvo - VVMŠ 3.113,00 3.113,00         0 

OÚ TN Školstvo –vzdeláv. poukazy 4.442,00 4.442,00 0 

OÚ TN Školstvo - učebnice 565,00 565,00 0 

ÚPSVaR Nezamestnaný - Hrad ESF 85% 35.846,20 35.846,20 0 

ÚPSVaR Nezamestnaný - Hrad ŠR 15%  6.325,80 6.325,80 0 

MV SR Voľby prezidenta 1061,24 1038,98 22,26 

MV SR Voľby EP 623,52 623,52 0 

 

Nevyčerpané sumy 22,26 € a 3.630.- € boli vrátené do štátneho rozpočtu.  

  

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 



 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     
     

Obec Beckov nevykonáva hodnotenie plnenia programov obce, nakoľko na základe uznesenia č. 

110/2015 zostavuje finančný rozpočet. 

 

V Beckove 8. júna 2020 

 

                           Daniel Hladký 

                   starosta obce 

 

 

 


