ZÁVEREČNÝ UČET OBCE BYSTRICANY
ZA ROK 2019

Návrh záverečného účtu:

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3.6.2020
zverejnený na internetovej adrese obce dňa 3.6.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu záverečného účtu do: 15.6.2020
Doručené pripomienky (počet):..... .“ľ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu záverečného účtu uskutočnené dňa........... .
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu záverečného účtu doručené poslancom dňa .

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bystričanoch
dňa 29.6.2020, uznesením č. 60/2020

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:l. 7.2020
Záverečný účet zvesený z úradnej tabule obce dňa: 1.7.2020

Záverečný účet zverejnený na internetovej adrese obce dňa. l. 7.2020

f*

ígr. Filip\Lukáč
starosta abce

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoj i dlhu k 31.12.2019
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtu VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia

ZÁVEREČNÝ UČET OBCE ZA ROK 2019

L ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Zostavený bol
podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol
zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom schválený dňa 15.12.2018, uznesením číslo 125/2018, s rozpočtovými zdrojmi vo
výške 1 767 888 eur na strane príjmov a aj na strane výdavkov. Počas roka bol rozpočet Obce Bystričany
zmenený šesťkrát a to:
■ zmena č.
• zmena č.
■ zmena č.
zmena č.
zmena č.
zmena č.

1
2
3
4
5
6

schválená
schválená
schválená
schválená
schválená
schválená

starostom obce

dňa 20.3.2019 (právomoc starostu obce)
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 10.6.2019, uznesením č. 41/2019
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 28.8.2019, uznesením č. 84/2019
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 11.10.2019, uznesením č. 94/2019
obecnýmzastupiteľstvom
dňa 2.12.2019, uznesením č. 107/2019
starostom obce
dňa 20.12.2019 (právomoc starostu obce)

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce zostavený
v členení na:
1. bežný rozpočet / bežné príjmy a bežné výdavky/
2. kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky/
3. finančné operácie /príjmové a výdavkové/.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad schváleného rozpočtu a následne upraveného k 31.12.2019:

Rok 2019

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Bežné príjmy

1 259 088

1 289 035

Kapitálové príjmy

298 903

602 403

Príjmové finančné operácie

135 000

571 149

Príjmy RO-ZŠsMŠ

74 897

172 968

Príjmy celkom

1 767 888

2 635 555

Bežné výdavky

745 912

771 802

Kapitálové výdavky

423 903

1 072 783

Výdavkové finančné operácie

39 310

79310

Výdavky RO-ZŠsMŠ

558 763

711 660

1 767 888

2 635 555

0

0

Výdavky celkom
Rozpočtové hospodárenie obce

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019
V tejto časti sú zhodnotené skutočne dosiahnuté príjmy k upravenému rozpočtu obce.
Plnenie príjmov bežného rozpočtu k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ekonomická klasifikácia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY

Upravený rozpočet
na rok 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

660 714

693 616,29

104,98

111 Daň z príjmov

545 m

575 495,49

105,56

111003 Výnos dane z príjmov

545 181

575 495,49

105,56

121 Daň z nehnuteľností

85 065

86 460,70

101,64

121001 Daň z pozemkov
121002 Daň zo stavieb
121003 Daň z bytov

48 800
36 145
120

49 489,90
36 836,23
134,57

101,41
101,91
112,14

133 Dane za špecifické služby

30 400

31 592,12

103,92

133001
133006
133012
133013

1 000
1 800
100
27 500

1 238,12
2 482,00
155,50
27 716,50

123,81
137,89
155,50
100,79

Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za kom.odpady a drobné stav.odpady

134 Dane z povolenia na výkon činností

68

67,98

99,97

134001 Daň za dobývací priestor

68

67,98

99,97

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

174 157

183 114,04

105,14

212 Príjmy z vlastníctva

90 457

96 024,00

106,15

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov,hr.miest
212003 Príjmy z prenajatých budov
212003 Príjmy z prenajatých bytov

9 701
6 644
74 112

13 732,30
7 994,98
74 296,72

141,56
120,33
100,25

220 Administratívne poplatky a iné poplatky

79 070

82 463,18

104,29

4 000
70

5 809,50
70,00

145,24
100,00

74 800

76 408,68

102,15

200

175,00

87,50

240 Úroky

20

3,12

15,60

243 Úroky

20

3,12

15,60

4 610

4 623,74

100,30

150
140

125,50
136,89

83,67
97,78

4 320

4 361,35

100,96

221004 Správne poplatky
222003 Pokuty a penále
223001 Poplatky a platby za služby
z toho: opatrovateľská služba 6 556,90
stočné
5 326,92
dom smútku,MR
1 468,95
platba za služby byty 53 005,00
platby ENO
9 586,21
dovoz obedov
464,70
229005 Poplatky a platby za znečisť. ovzdušia

290 Iné nedaňové príjmy

292008 Príjmy z odvodov z hazard.a iných hier
292012 Príjmy z dobropisov
292027 Iné príjmy
z toho: príjmy DPO 131,36
fín.náhrada za výrub drevín 4 000
nedoplatky z vyúčt.bytov 229,99
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

312 Bežné transfery
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

454 164

459 271,29

101,12

454 164

459 271,29

101,12

1 289 035

1 336 001,62

103,64

Z rozpočtových bežných príjmov 1 289 035 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 336 001,62 eur, čo predstavuje 103,64 % plnenie.

v prehľade nie sú zahrnuté príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠsMŠ, ktorých
rozpočet bol 74 897 eur, upravený na 175 898 eur, skutočné príjmy 73 439,13 eur a príjem z projektu „V
základnej škole úspešnejší II.“ 34 596 eur. Tieto eviduje základná škola ako vlastné príjmy. Sú to poplatky
za stravné, poplatok za školský klub, materskú školu a úroky z účtov. Príjmy rozpočtovej organizácie sú
použité v plnej výške vo výdavkoch tejto organizácie.
Textová časť k rozpočtovým príjmom:
tvoria stabilnú a významnú zložku rozpočtu obce. Najpodstatnejšou časťou bežných
príjmov obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá
predstavuje 65 % z celkových skutočných daňových a nedaňových príjmov. Poukázaná bola vo výške
575 495,49 eur s indexom nárastu 108,71 oproti roku 2018. Hlavným kritériom pri rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov je počet obyvateľov.

Daň z nehnuteľnosti - v roku 2019 na počet 834 daňovníkov bol predpis dane z nehnuteľnosti vo výške
86 679,67 eur. Daňové pohľadávky z predchádzajúceho obdobia neevidujeme. Skutočný výber dane
z nehnuteľnosti bol 86 460,70 eur, čo v plnení predstavuje 99,75 % predpisu. Z uvedeného vyplýva, že rok
2019 z hľadiska dane z nehnuteľnosti bol tesne pod úrovňou 100%. Nedoplatok k 31.12.2019 evidujeme
v sume 218,97 eur.
Daň za psa - v roku 2019 bolo prihlásených 250 daňovníkov. Predpis poplatku bol 1 241,62 eur, daňová
pohľadávka z predchádzajúceho obdobia nebola, skutočný výber bol 1 238,12 eur. Nedoplatok evidujeme
vo výške 3,50 eur.
Daň za ubytovanie - daň za ubytovanie platili v roku 2019 dva subjekty a to Termálne kúpalisko
v Chalmovej vo výške 2 350,50 eur a právnická osoba cukráreň IMA vo výške 131,50 eur. Rozpočet bol
1 800 eur, skutočný výber dane 2 482,00 eur. Naplnenie rozpočtu je spôsobené zvýšeným počtom
ubytovaných v rekreačnom zariadení počas roku.
Daň za komunálne odpady - počet evidovaných poplatníkov je 767. Predpis poplatku za komunálne odpady
na rok 2019 bol 27 669,10 eur, pohľadávky z predchádzajúceho roka neboli. Poplatok bol uhradený vo výške
27 549,10 eur. Neuhradený poplatok za komunálne odpady k 31.12.2019 evidujeme vo výške 120 eur.
Vývoj výberu daní a poplatkov za roky 2015 - 2019
v eur

Druh dane
Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov
Za psa
Za ubytovanie
Za komunálne odpady

2015
48 424
35 704
133
1 016
3 693
27 444

2016
48 743
35 718
131
1 088
2 273
27 396

2017
48 690
35 552
127
1 247
2218
27 664

2018
49 409
37218
137
1 216
2 400
27 662

I, hlavnú časť tvoria príjmy z prenájmu.
Príjmy z prenájmu pozemkov, boli vo výške 13 732,30 eur z toho:
- ALAS Slovakia, s.r.o Bratislava Inäldadjía vagónov/
- poľovný revír
- poľnohospodárske pozemky /urbár/
- poľnohospodárske pozemky /záhradkári/
- poľnohospodárske pozemky /PoľnoVtáčnik/
- pozemok pod novinový stánok
- pozemok pod reklamnú tabuľu
- pozemok umiestnenie žumpy
- prenájom hrobových miest

8 622,46
29,59
29,50
1,00
866,11
20,00
335,00
6,64
3 822,00

Príjmy z prenájmu budov , boli vo výške 82 291,70 eur, z toho:
- nájomné z bytov /vrátane uhradených pohľadávok z minulého roku/ 74 296,72 eur.

2019
49 489
36 836
134
1 238
2 482
27 716

K 31.12.2019 má obec 59 nájomných bytov, z toho 1 byt v spoločenstve a 58 bytov v správe obce.
V priebehu roku 2019 nebola ukončená žiadna nájomná zmluva, zmena nájomcov v nájomných bytoch sa
neuskutočnila. Neuhradené nájomné za byty k 31.12.2019 je vo výške 351,54 eur, a to 3 nájomcovia
neuhradili nájomné na január 2020, ktoré bolo splatné 25.12.2019.
- nájomné z nebytových priestorov, objektov a zriadení vo výške 7 994,98 eur.
Obec Bystričany k 1.1.2019 evidovala 10 nájomných zmlúv za nebytové priestory. Od mája 2019
uzatvorila obec na nebytové priestory nájomnú zmluvu s p. Valterovou Oľgou za účelom zriadenia predajne
dámskeho, pánskeho a detského textilu. Nájomná zmluva s p. Bartošovu za predajňu mäsa a mäsových
výrobkov bola ukončená k 31.1.2019. V nájomnom je aj prenájom kultúrnych domov, zasadacej miestnosti
obecného úradu a klubu dôchodcov.
V roku 2019 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov na základe nájomných zmlúv
nasledovne;
Ročné nájomné v eur
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
331,28
- Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
530,00
- APODEMA, s.r.o. Veľké Uherce /lekáreň/
804,00
- JaMI, s.r.o, Prievidza /ambulancia lekára/
780,00
- Termal C\i&\movä /prenájom majetku obce/
100,00
- TIMES-VT, Prievidza !antény a zariadenie na dátovú komunikáciu/
150,00
- Rendeková, Bystričany /kaderníctvo/
262,60
- Bartošová, Bystričany /predajňa mäsových výrobkov/ do 31.1.2019
49,58
- Valterová, BysXúčmy /predajňa textilu/oá 13.5.2019
388,26
- Páleš Oslany /predajňa potravín/
1 265,00
- TJ Dynamo Bystričany /priestory tribúny/
1,00
Na nájomnom za nebytové priestory nedoplatky za rok 2019 nemáme.

Administratívne poplatky a iné vovlatkv a platby - skutočný výber správnych poplatkov bol vo výške
5 809,50 eur, rozpočtovaná suma 4 000 eur, čo predstavuje 145,24-% plnenie. Jedná sa napr. o poplatky za
osvedčenie podpisov, osvedčovanie listín, v rámci stavebného poriadku poplatky za žiadosti o stavebné
povolenia, za žiadosti o kolaudácie stavieb a pod., platby za rôzne potvrdenia a podobne.
Platby za služby - skutočný výber bol vo výške 76 408,68 eur, jedná sa o platby za poskytovanie
opatrovateľskej služby, použitie domu smútku pri pohreboch, platby za stočné, vyhlásenie relácií v miestnom
rozhlase, ako aj platby za služby uhrádzané nájomcami nájomných bytov v obci. Významnou položkou sú
platby od ENO za uloženie odpadov na odkalisku a skládke vo výške 9 586,21 eur.
Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 4 610 eur bol skutočný príjem
4 623,74 eur, čo predstavuje 100,30-%né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy
z dobropisov, vratiek a finančná náhrada za výrub drevín.

Z rozpočtovaných grantov a transferov 454 164 eur bol skutočný príjem vo výške 459 271,29 eur, čo
predstavuje 101,12-%né plnenie.

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovatel dotácie
ÚPSVaR Prievidza
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR

suma v Eur
12 787,80
360 595,00
1 417,00
2 237,92
594,33
53,20
168,36
682,13

účel
Deti v hmotnej núdzi - stravné, školské potreby
PK , vzdelávacie poukazy - základná škola
PK - materská škola
PV ŠS - matričná činnosť
PV ŠS - hlásenie pobytu občanov
PV ŠS - register adries
PV ŠS - starostlivosť o životné prostredie
Voľby do Európskeho parlamentu

P.č.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poskytovatel’ dotácie
Obvodný úrad Prievidza
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Prievidza
Ministerstvo život.prostredia
Ministerstvo financií SR
Environmentálny fond
ÚPSVaR Prievidza
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Trenčiansky samosprávny kraj
SPOLU

suma v Eur
251,08
1 159,78
411,60
5 339,00
11 500,00
55 430,03
144,06
5 000,00
1 500,00
459 271,29

účel
Civilná obrana
Voľby prezidenta
Dobrovoľnícka služba
Nákup techniky „Zhodnocovanie BRKO“
Dotácia na rekonštrukciu tribúny TJ
Transfer za uloženie popolčeka
Osobitný príjemea prídavkov na deti
Materiálové vybavenie DHZ obce
Dychovky pod Vtáčnikom, 11 .ročník

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy boli v roku 2019 použité a zúčtované, okrem dotácie na
prenesený výkon na úseku školstva. Zostatok nepoužitej dotácie je 115,63 € , tieto finančné prostriedky sa
presúvajú do roku 2020 a budú použité na bežné výdavky ZŠ do 31.3.2020, prostredníctvom finančných
operácií. Zostatok dotácie poskytnutej na podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ predstavuje sumu
2 000,40 eur a bude vrátená ÚPSVaR v roku 2020.

Plnenie

I k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
plnenia

322 - kapitálové transfery (rekon.tribúnyTJ
322 - kapitálové transfery (projekt BRKO)
322 - kapitálové transfery (kanalizácia)

3 500,00
298 903,00
300 000,00

3 500,00
296 856,00
10 640,00

100,00
99,32
3,55

Úhrn

602 403,00

310 996,00

51,63

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 602 403 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
310 996 eur, čo predstavuje 51,63 %-né plnenie.
Kapitálové príjmy predstavujú:
poskytnutie dotácie vo výške 3 500 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
financií SR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy futbalovej tribúny
v areáli obecného futbalového ihriska“
posk)4nutie dotácie vo výške 296 856 eur na zákazku „Dodanie technológie pre obec
Bystričany“ v rámci projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Bystričany. “ Z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu bola zakúpená
technika: nakladač samochodný teleskopický, traktor, štiepkovač a nosič kontajnerov.
Poskytovateľom NFP je Ministerstvo životného prostredia SR na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/50.
poskytnutie dotácie vo výške 10 640 eur za projektovú dokumentáciu projektu „Verejná
kanalizácia a COVBystričany. “

Názov položky

453
453
453
453
454
513
456

Zostatok prost.z predch.rokov-PK ZŠ
Zostatok prost.z predch.rokov-šk.jedálne
Prevod prostriedkov z fondu opráv
Zostatok prost.z predch.rokov-výrub
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
Bankový úver (kanalizácia)
Prijaté zábezpeky-projekt BRKO
Úhrn

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
plnenia

2 689,00
2 930,00
30 000,00
26 000,00
209 530,00
300 000,00
0

2 688,74
2 930,05
0
12 468,68
119 641,70
0
33 294,00

99,99
100,00
0
47,96
57,10
0
0

571 149,00

171 023,17

29,94

v rámci príjmových finančných operácií sme v roku 2019 vykazovali zostatok nevyčerpanej dotácie
na prenesený výkon štátnej správy oblasť školstva z roku 2018, ktorá v nasledujúcom rozpočtovom roku
bola zapojená do príjmov prostredníctvom príjmových finančných operácií a následne poukázaná
rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ a to vo výške 2 688,74 eur.
Zostatok bankových účtov školských jedální k 31.12.2018 vo výške 2 930,05 eur boli prevedené na
účet obce a v januári 2019 boli poukázané späť školským jedálňam.
Použitie prostriedkov z výrubu drevín bolo v roku 2019 vo výške 12 468,68 eur, jedná sa o zapojenie
účelovo určených prostriedkov, ktoré sú vedené na samostatnom bankovom účte.
Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité vo výške 119 641,70 eur na úhradu schválených
kapitálových výdavkov.
Okrem toho v príjmových finančných operáciách je suma 33 294 eur, čo predstavuje prijaté
zábezpeky, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, od uchádzačov na dodanie technológií pre projekt
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany.“ Zábezpeky po
5 890 eur uhradila firma ŠUPA Marián, firma MERKUR Slovakia, s.r.o. a firma Belan Anton. Tieto
zábezpeky obec evidovala na bežnom bankovom účte od mája 2018 a v roku 2019 po vyhodnotení súťaže
boli uchádzačom v plnej výške vrátené. V júni 2019 uhradila firma ŠUPA Marián zábezpeku vo výške
15 624 eur, ktorá bola v plnej výške vrátená uchádzačovi späť v júli 2019.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3 Všeobecné služby - matričná činnosť
01.6.0 Všeobecné verejné služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
02.2.0 Civilná ochrana
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
06.2.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0 Kultúrne služby /kultúrne domy/
08.3.0 Vysielacie služby
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
09.1.2 Základná škola
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba
10.4.0 Rodina a deti
Bežné výdavky obce
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Vzdelávanie RO ZŠ s MŠ
z toho: Základné vzdelanie
Materská škola
Školské stravovania
Školský klub
Dotácia na stravu z ÚPSVaR
Spoluúčasť obce k projektu
Projekt „V zákl.škole úspešnejší“
Bežné výdavky spoiu

Schválený rozpočet
na rok 2019 po
poslednej zmene

245 021
3 620
2 238
1 837
17 935
704
12 000
2 371
5 380
53 646
15 816
30 000
141 674
12 850
96 983
25 145
32 457
1 280
3 985
500
65 025
1 335
777 802
711 660
369 940
96 195
168 714
26 766
12 784
2 665
34 596
1 483 462

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
čerpania

233
3
2
1
17

296,84
244,00
237,92
841,91
934,47
675,14
11 806,99
608,19
3 610,28
45 575,99
15 545,03
16 468,68
141 299,36
12 814,90
57 468,18
24 486,55
32 395,71
964,44
3 214,72
493,04
60 390,50
1 334,06

95,22
89,61
100,00
100,27
100,00
95,90
98,39
25,65
67,11
84,96
98,29
54,90
99,74
99,73
59,26
97,38
99,81
75,35
80,67
98,61
92,87
99,93

687 706,90

89,10

620 898,64
367 462,11
96 162,00
103 240,13
26 766,00
10 787,40
2 665,00
13 816,00

87,25
99,33
99,97
61,19
100,00
84,38
100,00
39,93

7 308 605,54

88,21

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610
Z rozpočtovaných 171 060 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 163 415,10 €, čo je 95,53 %-né
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby,
zamestnancov prijatých na aktivačné práce a zamestnancov, ktorí boli od 1.7.2019 prijatí do pracovného
pomeru pod obec pri zrušení príspevkovej organizácie.
- Poistné a príspevky do poisťovní - položka 620
Z rozpočtovaných výdavkov 69 833 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 67 271,11 €, čo je
96,33 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody zdravotného poistenia a sociálneho poistenia z vyplatených miezd
zamestnancov za zamestnávateľa a príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne za zamestnávateľa.
- Tovary a služby - položka 630
Z rozpočtovaných výdavkov 371 813 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 303 239,82 €, čo
predstavuje čerpanie na 81,56 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba obecných budov, stavieb, stravovanie
zamestnancov, odmeny mimo pracovný pomer, všeobecné služby, špeciálne služby, služby v oblasti rozvoja
obce, revízie a ostatné tovary a služby.
Najvyššiu časť výdavkoch v tovaroch a službách predstavujú výdavky za energie: plyn, vodné, elektrina a to
74 414,41 eur a poplatok za vývoz komunálneho odpadu 34 386,35 eur. V roku 2019 sme za čalúnenie
stoličiek v kancelárii starostu obce zaplatili 352 eur, uviedli sme do prevádzky kanceláriu prvého kontaktu
v hodnote 885 eur, v oddieli rozvoj obce sme zakúpili elektrocentrálu v sume 900 eur a motorovú pílu
v sume 649 eur, za reklamné predmety ako perá s logom obce či tričká sme zaplatili 1 500 eur, v hodnote
2 500 eur sme zakúpili 150 kusov 120 L a 8 kusov 1100 L plastové kontajnery, dokúpili sme vianočné
osvetlenie v cene 850 eur, zmodernizovali sme sociálne zariadenia v budove tribúny TJ Dynamo Bystričany
pri použití dotácie z Ministerstva financií SR na bežné výdavky vo výške 11 500 eur.
Výdavky na údržbu budov boli vo výške 23 194,39 eur, z toho údržba obecných nájomných bytov
916,42 eur. Konkrétne boli zakúpené svietidlá do spoločných priestorov bytoviek, opravili sa plastové okná,
bolo zakúpené cirkulačné čerpadlá do kotolní bytoviek, vymenil sa zámok vchodových dverí bytovky
č. 779/62 spolu s náhradnými kľúčmi a bola prevedená údržba podľa nevyhnutnosti za účelom zabezpečenia
chodu kotolní.
Údržba bola vykonaná v obecných priestoroch na ul. M. Nešpora 8 pri prerábke z predajne mäsiarstva na
predajňu textilu, v budove COV sa vymenil frekvenčný menič v hodnote 1518 eur, za opravu výtlkov na
miestnych komunikáciách sme zaplatili 2 320 eur. Najväčšiu časť tvoria výdavky za údržbu detského ihriska
v centrálnej zóne v celkovej výške 2 737 eur. Drobné údržbárske práce boli prevedené v ostatných obecných
budovách podľa nevyhnutnosti.
- Bežné transfery - položka 640
Z rozpočtovaných 141 161 € bolo skutočné čerpanie 135 846,40 € , čo predstavuje 96,24 %-né čerpanie.
Prevažnú časť výdavkov na transfery predstavuje poskytnutý transfer príspevkovej organizácii obce, kde
rozpočet je 134 800 eur, upravený na 99 800 eur. Hlavné zníženie poskytnutého príspevku bolo z dôvodu
zamestnávania 4 zamestnancov od 1.7.2019 z príspevkovej organizácie pod obec a dohodárov na aktivačné
práce.
Obec poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcom s nižšími príjmami. Celková výška poskytnutého
príspevku na stravovanie za rok 2019 je 4 639 eur, v roku 2019 využívalo možnosť stravovania v školskej
jedálni s príspevkom na obed od obce v priemere 35 dôchodcov.
Pri narodení dieťaťa poskytujeme príspevok matkám s trvalým pobytom na území obce vo výške 70 eur na
novonarodené dieťa. Za rok 2019 to bola suma 1 190 eur.
Príspevok Jednote dôchodcov bol vo výške 500 eur, príspevok na stretnutie Viesok obci Vieska v okrese
Dunajská Streda vo výške 913 eur a 4 762,98 eur príspevok mestu Nováky na prevádzku spoločného
obecného úradu. Centru sociálnych služieb v Partizánskom sme v roku 2019 prispeli vo výške 139 eur na
úhradu za poskytovanie sociálnych služieb pre občana obce Jána Kmeťa. Športovému stolnotenisovému
klubu Polstrav Bystričany sme poskytli príspevok na činnosť vo výške 3 500 eur a TJ Dynamo Bystričany na
činnosť futbalového klubu sme poskytli dotáciu vo výške 13 400 eur.

- Splácanie úrokov - položka 650
Rozpočtovaných 17 935 € bolo skutočné čerpanie 17 934,47 €, čo je 100 % čerpanie, sú to úroky za rok 2019
z poskytnutých úverov zo ŠFRB.

I k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Čerpanie |
Funkčná
klasifikácia

01.1.1
01.1.1
01.1.1
01.1.1
01.1.1
04.5.1
04.5.1
05.1.0
05.1.0
05.2.0
06.2.0
06.2.0
06.4.0
06.6.0
08.1.0
08.2.0
09

Názov položky

Nákup pozemku
Nákup zariadení, techniky
Projektové dokumentácie
Rekonštrukcia tribúny TJ Dynamo
Rekonštrukcia a modernizácia
Nákup pracovných strojov
Rekonštrukcia mosta
Budovanie stojísk
Dodanie technológií projektu BRKO
Verejná kanalizácia a ČOV
Pracovné stroje
Rozvoj obce-rekonštrukcia a moder.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Inžinierske siete IBV
Športoviská-projektová dokumentácia
Kultúrny dom Vieska
Školstvo
Úhrn

Schválený rozpočet
na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

600
3 000
8 160
10 500
51 000
6 300
9 662
4 855
316 603
618 780
3 400
7917
5 000
400
2 000
9 000
15 606

568,00
2 993,44
2 164,00
10 074,12
0
6 024,00
9 661,64
4 853,10
312 480,00
18 780,00
3 398,32
0
0
400,00
1 560,00
3 126,66
15 401,42

94,67
99,78
26,52
95,94
0
95,62
100,00
99,96
98,70
3,04
99,95
0
0
100,00
78,00
34,74
98,69

1 072 783

391 484,70

36,49

- Výkonné a zákonodarné orgány
Obec Bystričany uzatvorila v máji 2019 kúpnu zmluvu na pozemok v k.ú. Bystričany, parcela
č. 218/3 o výmere 568 m^ od vlastníkov Ing. Rudolf Šimko, Ing. Eugénia Minároková, Ing. Terézia
Krajčovičová a Ing. Mária Šimková na sumu 568,00 eur.
V novembri 2019 obec zakúpila záhradný stan s príslušenstvom v sume 2 993,44 eur, slúžiaci pre
občanov na kultúrne podujatia organizované na území obce.
Za projektovú dokumentáciu na vysporiadanie miestnej komunikácie ul. Budovateľská zaplatila obec
160 eur, projektová dokumentácia za prístavbu garáže k hasičskej zbrojnici bola vo výške 564 eur.
Projektová dokumentácia na projekt rekonštrukcie kúrenia na kúpalisku bola v sume 1 440 eur.
Ministerstvo financií SR poskytlo obci dotáciu na čiastočnú úhradu výdavkov „Rekonštrukcia
a modernizácia budovy futbalovej tribúny v areáli obecného futbalového ihriska“ na kapitálové výdavky
v sume 3 500 eur, spoluúčasť obce v kapitálovej časti činila 6 574,12 eur. Dodávateľom stavebných prác
bola firma STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

- Cestná doprava
Obec zakúpila pracovné stroje a to snežný pluh a rozmetadlo vo výške 6 024 eur od firmy
Agropat s.r.o., Radošina.
Rekonštrukcia mosta a prístupového chodníka na ulici M. Nešpora bola vo výške 9 661,64 eur, za
asfaltérske práce sme zaplatili 4 950 eur a stavebné a zemné práce boli vo výške 4 711,64 eur.

- Nakladanie s odpadmi
Obec začala s výstavbou stojísk na kontajnery a v roku 2019 sme uhradili 4 853,10 eur, dodávateľom
prác bola finna LESOSTAV PD s.r.o., Prievidza.

v priebehu roka 2019 boli dodané technológie v celkovej cene 312 480 eur od dodávateľa Marián
ŠUPA, Veľké Kostoľany v rámci projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Bystričany“ a to:
nakladač samochodný teleskopický v cene 119 400 eur
nosič kontajnerov v cene 64 800 eur
traktor Kubota, štiepkovač Negri v cene 119 400 eur
kontajnery 3 ks v cene 8 880 eur
V októbri 2019 boli obci preplatené oprávnené výdavky, spolufmancovanie z európskych fondov vo výške
265 608 eur a z kapitoly štátneho rozpočtu vo výške 31 248 eur.
- Nakladanie s odpadovými vodami
Za prípravnú a projektovú dokumentáciu projektu „ Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany“
sme uhradili 18 780 eur. V auguste 2019 prijala obec dotáciu vo výške 10 640 eur, a to z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja vo výške 9 520 eur a z kapitoly štátneho rozpočtu vo výške 1 120 eur.
- Rozvoj obce
V hodnote 3 398,32 eur sme zakúpili od firmy URBIS Prievidza pracovný stroj kosačku-traktor
značky Husqvama.
- Bývanie a občianska vybavenosť
Individuálna bytová výstavba na ulici Dlhej - za vytýčenie hraníc pozemkov sme uhradili 400 eur.
- Športové služby
Projektová dokumentácia športového ihriska bola vo výške 1 560 eur.
- Kultúrne služby
Za práce prevedené v rámci budovania prístrešku pri Kultúrnom dome vo Vieske sme uhradili
3 126,66 eur, najvyššiu časť tvoria stavebné práce, ktorých dodávateľom bola firma STAVIS - PRIEVIDZA.
- Školstvo
V priebehu roka 2019 obec zrealizovala rekonštrukciu oplotenia areálu materskej školy v celkovej
cene 12 085,82 eur, táto stavba bola zverená do správy rozpočtovej organizácii.
V decembri 2019 sme zakúpili elektrický sporák v hodnote 3 315,60 eur pre potreby školskej jedálne
pri základnej škole. V roku 2020 bude aj tento majetok zverený do správy rozpočtovej organizácii.

Názov položky

814001 Účasť na majetku
819002 Vrátené finančné zábezpeky
821007 Splácanie úverov - byty
Úhrn

%

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

čerpania

40 000
0
39 310

40 000,00
33 294,00
39 309,85

100,00
0
100,00

79 310

112 603,85

141,98

Obecné zastupiteľstvo v Bystričanoch na svojom zasadnutí dňa 11.10.2019 schválilo navýšenie
základného imania spoločnosti TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY s.r.o. so 100% účasťou obce
o sumu 40 000 eur.
Okrem toho vo výdavkových finančných operáciách je suma 33 294 eur, čo predstavuje vrátené
zábezpeky, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, od uchádzačov na dodanie technológií pre projekt
„ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany. “ Zábezpeky po
5 890 eur uhradila firma ŠUPA Marián, firma MERKUR Slovakia, s.r.o. a firma Belan Anton. Tieto
zábezpeky obec evidovala na bežnom bankovom účte od mája 2018 a v roku 2019 po vyhodnotení súťaže
boli uchádzačom v plnej výške vrátené. V júni 2019 uhradila firma ŠUPA Marián zábezpeku vo výške
15 624 eur, ktorá bola v plnej výške vrátená uchádzačovi späť v júli 2019.
V rámci výdavkových finančných operácií obec zabezpečuje splácanie istín z prijatých úverov zo
ŠFRB na nájomné byty, za rok 2019 vo výške 39 309,85 eur.

4. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK2019
Rozpočtové hospodárenie obce podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pretože obec nie je zriadená na
podnikanie, výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 31.12. kalendárneho roka. Toto
hospodárenie sa posudzuje spolu so zriadenou rozpočtovou organizáciou - čo je základná škola s materskou
školou.
Prebytok z rozpočtového hospodárenia obce z bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
v roku 2019 je vo výške 53 274,16 eur.
Prebytok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií za rok 2019 je upravený na
sumu 111 693,48 eur, z ktorého sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky a to:
nevyčerpané prostriedky zo SR účelovo určené na bežné výdavky a to na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti školstva v celkovej výške 115,63 eur,
nevyčerpané prostriedky zo SR účelovo určené na bežné výdavky a to na stravné pre deti v
celkovej výške 2 000,40 eur,
nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 1 240,75 eur,
nevyčerpané prostriedky z projektu rozpočtovej organizácie „V základnej škole úspešnejší II.“
vo výške 20 780,00 eur.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok hospodárenia upravený o nevyčerpané
prostriedky použiť na:
a) tvorbu rezervného fondu
78 149,73 eur
b) tvorbu fondu opráv a údržby
9 406,97 eur
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019
v eur
1 442 368,40
1 336 001,62
106 366,78
1 308 605,54
687 706,90
620 898,64
133 762,86
310 996,00
310 996,00
0
391 484,70
391 484,70
0
-80 488,70
53 274,16
- 115,63
- 2 000,40
- 1 240,75
- 20 780,00
29137,38
171 023,17
112 603,85
58 419,32
1 924 387,57
1 812 694,09
111 693,48
24 136,78
87556,70

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond bol v roku 2019 vo
výške 1,5% z hrubých miezd v zmysle kolektívnej zmluvy.
Stav SF k 1.1.2019 .................................... 546,60 eur
Prírastky - povinný prídel...................... 2 226,88 eur
Úbytky - stravovanie.................................. 821,50 eur
- regenerácia PS....................... 1 260,00 eur
Stav k 31.12.2019........................................ 691,98 eur

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V roku 2019 sme rezervný fond použili na
kapitálové výdavky v sume 119 641,70 eur.
Stav k 1.1.2019
292 656,34 eur
- tvorba - z prebytku hospodárenia roku 2018
93 852,83 eur
- čerpanie - zakúpenie pozemku
568.00 eur
- čerpanie - proj.dokum.-rekonšt.has.zbrojnice
564.00 eur
- čerpanie - zakúpenie kosačky
3 398,32 eur
- čerpanie - projekt kanalizácia a ČOV
8 140,00 eur
- čerpanie - KD Vieska
3 126,66 eur
- čerpanie - oplotenie areálu materskej školy
13 358,82 eur
- čerpanie - oprava mosta a prístupového chodníka
9 661,64 eur
- čerpanie - navýšenie základného imania
40 000,00 eur
- čerpanie - spoluúčasť projektu BRKO
15 624,00 eur
- čerpanie - budovanie stojísk
4 853,10 eur
- čerpanie - záhradný stan s príslušenstvom
2 993,44 eur
- čerpanie - snežný pluh, rozmetadlo
6 024,00 eur
- čerpanie - elektrický sporák do školskej jedálne
3 315,60 eur
- čerpanie - proj.dokum.-rekonšt.kúrenia kúpalisko
1 440,00 eur
- čerpanie - rekonštrukcia futbalovej tribúny
6 574,12 eur
Stav k 31.12.2019
266 867,47 eur

Fond prevádzky, údržby a opráv
Na základe § 18 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov vlastník nájomných bytov tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Obec tvorila fond po prvý krát z prebytku
hospodárenia za rok 2012. Je tvorený tak ako ukladá zákon vo výške 0,5 % obstarávacej ceny bytov. Fond
opráv sa vedenie na samostatnom bankovom účte a bude slúžiť na údržbu nájomných bytov.
Stav k 1.1.2019........................................................ 51 974,59 eur
- tvorba - z prebytku hospodárenia 2018................. 2 467,52 eur
- čerpanie..................................................................
0
Stav k 31.12.2019 .................................................... 54 442,11 eur

6. BILANCIA AKTIVA PASÍV K 31.12.2019
Údaje pre bilanciu aktív a pasív sú získané z účtovnej závierky, z výkazu SÚVAHA. Súvaha
zostavená obcou, prezentuje majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Okrem majetku , ktorý je
v súvahe, obec má majetok zverený do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ a príspevkovej organizácie
TERMAL v zostatkovej cene celkom 371 938,58 eur. O tomto majetku účtuje rozpočtová a príspevková
organizácia v rámci svojho účtovníctva.
Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky obec Bystričany podľa účtovnej závierky k 31.12.2019
predstavujú sumu 4 280 983,49 € /zostatková cena/.

Členenie aktív k 31.12.2019
Názov
Neobežný ma jetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Stav k 1.1.2019
3 012 675,02

Stav k 31.12.2019
3 202 109,83

2 437,00
2 659 161,02
351 077,00

0
2 811 032,83
391 077,00

1 170 598,07

1 074 099,59

948,60
409 367,98
26 157,34
11 413,65
722 710,50

1 264,80
371 458,92
26 157,34
2 124,03
673 094,50

Časové rozlíšenie -náklady BO

3 346,28

4 774,07

SPOLU MAJETOK

4 186 619,37

4 280 983,49

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Dlhodobý nehmotný maíetok
Obec evidovala k 1.1.2019 dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej hodnote 2 437 eur, čo je
územnoplánovacia dokumentácia „Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce.“ V roku 2015 obec
uzatvorila Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, dotácia bola poskytnutá do výške 9 360 eur, celkové oprávnené výdavky
predstavujú 11 700 eur. K 31.12.2019 je majetok v plnej výške odpísaný.
Dlhodobý hmotný majetok
Na budovách v roku 2019 sme mali prírastok vo výške 99 578,88 eur, ktorý vznikol zaradením majetku prístavba garáže k hasičskej zbrojnici Bystričany. Stavebné práce realizovala firma OSP a.s., Prievodua- Na
základe zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-001466-006 bola obci poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu cez
Ministerstvo vnútra SR vo výške 30 000 eur.
Na stavbách za rok 2019 evidujeme prírastok v sume 31 821,58 eur z dôvodu zaradenia do majetku oplotenie areálu materskej školy vo výške 12 085,82 eur, rekonštrukcia a modernizácia futbalovej tribúny vo
výške 10 074,12 eur a rekonštrukcia mosta a prístupového chodníka ul.M. Nešpora vo výške 9 661,64 eur.
Na stavbách evidujeme úbytok vo výške 12 085,82 eur, čo predstavuje odovzdanie majetku do správy
rozpočtovej organizácie na základe schválenia obecným zastupiteľstvom v októbri 2019.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - prírastok vo výške 38 411,36 eur, čo je zaradenie
zakúpeného elektrického sporáka pre potreby školskej jedálne pri základnej škole vo výške 3 315,60 eur,
zaradený bol traktor kosačka v sume 3 398,32 eur, snežný pluh a rozmetadlo evidujeme v cene 6 024 eur.
Zaradená bola technika - štiepkovač v cene 13 800 eur a 3 ks kontajnery v sume 8 880 eur v rámci projektu
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany.“
Na kultúrne a športové podujatia obec zakúpila záhradný pártystan s príslušenstvom vo výške 2 993,44 eur.
Dopravné prostriedky - prírastok vo výške 289 800 eur, čo je zaradenie dodanej techniky v rámci projektu
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany.“ Zakúpený bol traktor
kubota vo výške 105 600 eur, nosič kontajnerov vo výške 64 800 eur a nakladač samochodný teleskopický
bol zaradený v cene 119 400 eur. Uvedená technika bola zakúpená z prostriedkov Kohézneho fondu,
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.
Iné prírastky ani úbytky v dlhodobom hmotnom majetku neboli. Zníženie hodnoty majetku je len v dôsledku
účtovania oprávok /odpisov/.

Dlhodobý finančný majetok
K 31.12.2019 má obec majetkové podiely:
- v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti /cenné papiere/ v hodnote
339 184,00 eur
- v obecnej obchodnej spoločnosti TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote
6 639,00 eur
- kapitálový transfer v obecnej s.r.o. TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote
5 254,00 eur
- navýšenie zákl.imania v obecnej s.r.o. TERMAL CHALMOVÁ-BYSTRIČANY v hodnote 40 000,00 eur

Zásoby
Predstavujú materiál na sklade, ktorý zahŕňa kuká nádoby v hodnote 1 264,80 eur.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
V majetku obce sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejnej
správy. V našom prípade je to rozpočtová a príspevková organizácia. Obec k 31.12.2019 eviduje voči týmto
subjektom pohľadávku vo výške 371 458,92 eur, z dôvodu poskytnutého kapitálového transferu. Tento sa
zúčtováva vo výške odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Pohľadávky
Celková výška pohľadávok k 31.12.2019
z toho: - nájomné 12/2019 - byty
- dobropis za plyn, elektrinu - vyúčt.2019
- miestny poplatok za komunálny odpad
- poštové úverové - istina na poštovné
- odvod stávkovej kancelárie Niké za 12/2019
- iné krátkodobé pohľadávky-ver.vodovod IBV
- daň z nehnuteľností za rok 2019
- daň za psa za rok 2019
- daň za ubytovanie - TERMAL za 12/2019
Finančné účty
Zostatok na bežných účtoch a v pokladni k 31.12.2019
z toho:
- bežné účty
- účet výrubu drevín
- rezervný fond
- sociálny fond
- depozit /výplaty za 12/2019/
- zábezpeka na nájomné byty
- fond údržby a opráv /nájomné byty/
- pokladňa

28 281,37 eur
351,54 - krátkodobá po lehote splatnosti
1 415,84 - v lehote splatnosti
120.00 - v lehote splatnosti
150.00 - v lehote splatnosti -dlhodobá
13,18 - v lehote splatnosti
26 007,34 - v lehote splatnosti- dlhodobá
218,97 - v lehote splatnosti
3,50 - v lehote splatnosti
1,00 - v lehote splatnosti

673 094,50 eur
111 517,53
187 661,20
266 867,47
691,98
20 665,78
31 222,48
54 442,11
25,95

časové rozlíšenie
Sú to náklady budúcich období k 31.12.2019 vo výške 4 774,07 eur, predplatné, poistné a iné náklady
uhradené v roku 2019, ale týkajúce sa roku 2020.

Členenie pasív k 31.12.2019
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný VH min.rokov
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie
Oceňovacie rozdiely z kapit.účastín

Stav k 1.1.2019
1 950 251,81

Stav k 31.12.2019
1 926 917,77

1 899 615,65
42 594,69
8 041,47

1 942 210,34
-23 334,04
8 041,47

938 386,60

890 268,38

1 700,00
2 688,74
823 070,95
110 926,91

1 920,00
22 896,03
783 021,39
82 430,96

1 297 980,96

1 463 797,34

4 186 619,37

4 280 983,49

Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie - výnosy BO
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Záväzky obce

Dlhodobé - sú vo výške 783 021,39 eur. Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou
ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery, v našom prípade voči ŠFRB dlhodobé vo výške
751 106,93 eur . V tom nie je zahrnutá suma 40 194,94 eur /splátky úverov v roku 2020/ z dôvodu, že časť
dlhodobého záväzku /úveru/ v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov , ktorého splatnosť nie
je dlhšia ako jeden, rok odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa vykazuje ako krátkodobý
záväzok.
Dlhodobý záväzok je aj voči nájomcom - zábezpeka na byty vo výške 31 222,48 eur /vklad nájomcov
bytov/ a voči sociálnemu fondu vo výške 691,98 eur.
Krátkodobé;
- voči dodávateľom /splatnosť faktúr je v januári 2020/
- voči nájomcom nájomných bytov
/prijaté a nevyúčtované zálohové platby za služby byty
vyúčtovanie najneskôr v máji 2020/
- voči ŠFRB /krátkodobý úver r.2020/

- voči zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni
zdravotným poisťovniam /nevyplatené mzdy za 12/2019/
- voči odborom, exekútorský úrad /mzdy za 12/2019/

3 880,61 eur
17 689,63 eur
40 194,94 eur
20 436,84 eur

228,94 eur

Časové rozlíšenie
Príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobia eviduje obec vo
výške 1 463 797,34 eur, z toho nájomné na byty uhradené v decembri 2019 na január 2020 vo výške
5 776,68 eur. Zostatková cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov /zo ŠR/je vo výške 1 438 788,86
eur, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov k dlhodobému
hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý. Obci bola v roku 2019 poskytnutá
dotácia na projekt kanalizácie a COV vo výške 10 640 eur. Nájomné za hrobové miesta na obdobie rokov
2020 - 2028 evidujeme vo výške 8 591,80 eur.

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019

Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

účel

výstavba 3x12 b.j.
výstavba 2x11 b, j.

výška
poskyíntutného
úveru

ročná splátka
istiny za rok
2019

464 183,76
760 439,49

15 315,34
23 994,51

ročná splátka
úrokov za rok
2019

12 578,30
5 356,17

zostatok úveru
k 31.12.2019

274 480,54
516 821,33

Obec má k 31.12.2019 dva dlhodobé úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných
bytov;
dlh voči štátnemu fondu rozvoja bývania /nájomné byty/

791 301,87 €

Obec uzatvorila v roku 2001 úverovú zmluvu vo výške 464 183,76 € so Štátnym fondom rozvoja
bývania na výstavbu 3x12 bytových jednotiek, ktorá je uzatvorená na dobu 30 rokov. Splátky istiny a úrokov
sú mesačné, ročná splátka je sumárne /istina + úrok/je 27 893,64 € , nesplatená časť úveru k 31.12.2019 je
274 480,54 €.
Druhá úverová zmluva uzatvorená so Štátnym fondom rozvoja bývania v roku 2008 vo výške
760 439,49 eur, na výstavbu 2x11 bytových jednotiek, je tiež uzatvorená na dobu 30 rokov. Splátky istiny
a úrokov sú mesačné, ročná splátka 29 350,68 €. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 516 821,33 €.
Obec neprevzala záruku na žiaden úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi ani právnickej osobe.
Dodržiavanie pravidiel vouuvania návratných zdrojov financovania:
Obec využíva návratné zdroje financovania na plnenie svojich úloh, pritom však sleduje, aby dodržala
§ 17 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý stanovuje % dlhu a ročných splátok úveru. Suma dlhu
obce nesmie k 31.12. prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a suma ročných splátok istiny a úrokov úveru nesmie byť vyššia ako 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa § 17 odsek 8 do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítava úver
poskytnutý zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorého splácanie je zahrnuté v cene ročného
nájomného.
Obec k 31.12.2018 eviduje len dva úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, iné úvery nemáme.

8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikaíeľom podra S 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb - rozvoj telesnej kultúry a to:
Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany 13 400 eur
Stolnotenisový oddiel Polstrav Bystričany
3 500 eur

použité v poskytnutej sume
použité v poskytnutej sume

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté na športovú činnosť v súlade so
VZN obce číslo 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKÁ TEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Bystričany nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
Obec vedie podvojné účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., v zmysle opatrení
postupov účtovania rozpočtových organizácii, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

10. FINANČNE USPORIADANIE VZŤAHOV
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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
poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
AJ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec od 1.7.2002 má zriadenú rozpočtovú organizáciu základná škola s materskou školou, ktorej
predmetom činnosti je výchova a vzdelávania žiakov.
Financovanie školstva je zo štátneho rozpočtu - prenesené kompetencie t.j. základné vzdelávanie.
Z rozpočtu zriaďovateľa - obce, originálne kompetencie t.j. materská škola, školský klub detí a zariadenia
školského stravovania. Výdavky na tieto zariadenia boli v roku 2019 z finančného hľadiska realizované
z príjmov obce získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí
a žiakov k 15.9.2018. Okrem toho má RO vlastné príjmy, ktoré v plnej výške zostávajú v rozpočtovej
organizácii, na financovanie bežných výdavkov zariadení v ktorých boli zinkasované.
prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie, vlastné prostriedky rozpočtovej
organizácie
Rozdiel-vrátenie
Suma poskytnutých
Suma skutočne pouutých
Rozpočtová organizácia
finančných prostriedkov
finančných prostriedkov
originálne kompetencie
0
155 606,00
155 606,00
- MŠ, ŠKD, ŠJ
0
- spolufman.projektu
2 665,00
2 665,00
73 441,88
72 165,38
1 276,50
vlastné príjmy
projekt
34 596,00
13 816,00
20 780,00
266 308,88
244 252,38
22 056,50
SPOLU
prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy: z Ministerstva vnútra SR na prenesený
výkon štátnej správy na regionálne školstvo (PVSS) a z ÚPSVaR
RozdielRozpočtová organizácia
Suma poskytnutých
Suma skutočne
vrátenie
finančných
použitých finančných
prostriedkov
prostriedkov
115,63
348 107,00
347 991,37
PV ŠS na regionálne školstvo - ZŠ
PV ŠS na regionálne školstvo 3 763,00
3 763,00
0
vzdelávacie poukazy
1 417,00
1 417,00
0
PV ŠS na regionálne školstvo - MŠ
0
PV ŠS na regionálne školstvo - SZP
250,00
250,00
2 688,74
0
PV ŠS na regionálne školstvo 2 688,74
nevyčerpané z roku 2018
0
PV ŠS na regionálne školstvo 3 600,00
3 600,00
škola v prírode
0
PV ŠS na regionálne školstvo 518,00
518,00
príspevok na učebnice
2 000,40
Dotácia z ÚPSVaR - deti v HN
12 787,80
10 787,40
373131,54
371 015,51
2116,03
SPOLU

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Bystričany hospodárila na základe
schváleného rozpočtu a jeho zmien, pri dodržaní rozpočtu na rok 2019.
Běžné výdavky rozpočtovej orsanizácie /funkčná klasifikácia/:
- 09111 Materská škola
95 558,19
- 09121 Základná škola
381 052,15
- 09501 Školský klub detí
25 732,24
- 09601 Zariadenia školského stravovania 118 556,06
CELKOM
620 898,64

eur
eur
eur
eur
eur

Bežné výdavky rozpočtovej orsanizácie podľa ekonomickej klasifikácie:

- 610 Mzdy, platy
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní
- 630 Tovary a služby
- 640 Bežné transfery
CELKOM

Upravený rozpočet
386 154 6
129 840 €
191 031 €
4 635 6
711 660 6

Skutočnosť
361 358,99 6
129 670,26 6
126 072,76 6
3 796,63 6
620 898,64 6

Kapitálové výdavky roznočtovei orsanizácie
V rozpočtovej organizácii neboli v roku 2019 kapitálové výdavky.
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
v sume 1 240,75 eur a budú použité na bežné výdavky školských jedální v roku 2020.
Na prenesené kompetencie zostala nevyčerpaná dotácia zo ŠR v oblasti základného školstva vo výške
115,63 eur a to dotácia na dopravné vo výške 32,26 eur a školstvo 83,37 eur. Tieto finančné prostriedky sa
presúvajú do roku 2020 a budú použité na bežné výdavky základnej školy do 31.3.2020 prostredníctvom
finančných operácií.
Hospodárenie rozpočtovej orsanizácie
Z výkazu ziskov a strát sú čerpané údaje pre zistenie výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie,
ktoré za rok 2019 sú nasledovné;
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

723 857,26 6
725 180,77 6
1 323,51 6

Výsledok hospodárenia bude v roku 2020 prevedený na nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.

Obec zriadila príspevkovú organizáciu Termal Bystričany od 1.1.2003, predmetom činnosti je správa
majetku obce, cintorínov, zber a separácia odpadov, čistenie a údržba miestnych komunikácií, údržba zelene
a verejného osvetlenia, prevádzka COV a kompostoviska. Podnikateľskú činnosť príspevková organizácia
nevykonáva.
Keďže príspevková organizácia má minimálne vlastné príjmy, jej činnosť je v prevažnej miere
dotovaná poskytnutým príspevkom od obce. Schválený príspevok pre rok 2019 bol vo výške 134 800 eur,
znížený o 35 000 eur na sumu 99 800 eur.

štruktúra bežných výdavkov príspevkovej orsanizácie

1/ prostriedky zriaďovateľa: - poskytnuté finančné prostriedky
/obce/
- skutočne použité finančné prostriedky
- rozdiel /nevyčerpaný príspevok/
2/ vlastné prosPiedky:

99 800,00 €
99 294,20 €
505,80 e

- vlastné príjmy
- čerpanie
- rozdiel

2 474,80 e
2 474,80 e
0 €

Celkové výdavky príspevkovej orsanizácie podľa funkčnej klasifikácie boli vo výške 101 769,00 eur:

0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
0620 Rozvoj obcí /správa PO/
0640 Verejné osvetlenie
CELKOM

Upravený rozpočet
880
25
4 790
95 179
1 400
102 274

Skutočnosť
878,93
24,69
4 814,98
94 647,92
1 402,48
101 769,00

lavkv príspevkovej orsanizácie podľa ekonomickej klasifikácie /v eur/.-

610 Mzdy, piaty
620 Poistné a príspevky do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
CELKOM

Upravený rozpočet
53 689
19 907
27 060
1 618
102 274

Skutočnosť
53 278,92
19 907,80
26 964,28
1 618,00
101 769,00

Prevažnú časť výdavkov na položke 630 tvoria výdavky na elektrinu a plyn v dielni, výdavky spojené
s prevádzkou motorových vozidiel, benzín, lanká a súčiastky do krovinorezov, stravovanie zamestnancov,
pracovné a ochranné pomôcky, školenia, revízie, materiál na verejné osvetlenie a iné drobné výdavky.

Hosvodárenie príspevkovej orsanizácie:
Príspevková organizácia má len hlavnú činnosť, podnikateľskú činnosť nevykonáva. Z výkazu ziskov
a strát porovnávame náklady a výnosy za hlavnú príspevkovej organizácie, ktoré za rok 2019 sú nasledovné:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok

111 052,12 6
117 007,95 6
5 955,83 6

K hlavnému zníženiu oproti roku 2018 došlo z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnancov
príspevkovej organizácie k 30.6.2019 a ich prijatie pod obec od 1.7.2019.
Výsledok hospodárenia za rok 2019 bude v roku 2020 preúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

í/ Obchodná spoločnosť obce Termal Chalmová s.r.á
Obec v roku 2007 zriadila spoločnosť s ručením obmedzeným Termal Chalmová - Bystričany, ktorej
hlavnou činnosťou je prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Chalmovej. Jediný spoločník obchodnej
spoločnosti je obec. Vklad obce do spoločnosti je 6 639 eur. Obec v roku 2017 poskytla obecnej s.r.o.
kapitálový transfer vo výške 4 500 eur a v roku 2018 vo výške 754 eur. V roku 2019 obec pristúpila
k navýšeniu základného imania o 40 000 eur.
Hospodársky výsledok za rok 2019;
Celkové náklady
Celkové výnosy
Výsledok hospodárenia -strata

211 599,39 6
164 513,60 €
47 085,79 €

Výsledok hospodárenia - strata bude po schválení valným zhromaždením vykrytá ziskom
z nasledujúcich období.
B/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Všetky dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2018 boli čerpané s dodržaním účelu použitia.
Poskytovatel’

ÚPSVaR Prievidza

Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Prievidza

účelové určenie dotácie, transferu

na detí v hmotnej núdzi - stravné,
školské potreby
rodinné prídavky-obec ako osobitný
príjemca
podporu zamestnanosti
na regionálne školstvo - prenesený
výkon
na regionálne školstvo - materská škola
na životné prostredie
na matričnú činnosť
na evidenciu obyvateľstva
na register adries
na zabezpečenie CO
na voľby prezidenta
na vofiDy do Európskeho parlamentu

SPOL U

suma
poskytnutých
finan.prostr.

suma skutočne
použitých
finan.prost.

Rozdiel

12 787,80

10 787,40

2 000,40

144,06

144,06

411,60
385 838,96

411,60
364 943,33

1 417,00
168,36
2 237,92
594,33
53,20
251,08
1 159,78
682,13

1 417,00
168,36
2 237,92
594,33
53,20
251,08
1 159,78
682,13

405 746,22

382 850,19

0
0
20 895,63
0
0
0
0
0
0
0
0
22 896,03

Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité na stanovený účel v roku 2020.
C/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec má uzatvorené so ŠFRB dve zmluvy na výstavbu bytových domov z rokov 2001 a 2008. Tieto
úvery spláca v pravidelných mesačných splátkach.
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
D/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obci nebola v tomto roku poskytnutá žiadna dotácia z rozpočtu iných obcí, ani obec neposkytla
dotáciu iným obciam.
E/ Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Obci v roku 2019 bola poskytnutá dotácia vo výške 1 500 eur z Trenčianskeho samosprávneho kraja
na akciu „Dychovky pod Vtáčnikom, 11. ročník.“
Obec Bystričany neposkytla žiadnemu VÚC dotáciu zo svojho rozpočtu.

11. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Novela zákona o rozpočtových pravidlách umožňuje obciam do 2 tis. obyvateľov vytvárať
rozpočet obce bez programovej štruktúry. Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na rok
2019 schválilo, že obec nebude vyhotovovať programový rozpočet, nakoľko sa jednalo
o administratívnu náročnosť a duplicitné vytváranie rozpočtu.

12. NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Prebytok rozpočtového hospodárenia po zapojení finančných operácií za rok 2019 v sume
111 693,48 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu
v sume 115,63 eur, nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na stravné vo výške

2 000,40 eur, nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v sume 1 240,75 eur a o nevyčerpané prostriedky z projektu rozpočtovej organizácie vo výške
20 780 eur použiť na:

a) tvorbu rezervného fondu
b) tvorbu fondu opráv a údržby

78 149,73 eur
9 406,97 eur

