Výročná správa Obce Liptovská Anna
za rok 2018

V Liptovskej Anne, Jún 2019

Postavenie obce.
Obec Liptovská Anna je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení predpisov,
zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
a podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania pre obce účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a vlastnej
účtovnej osnovy.

Rozpočet obce
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného
kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom. Rozpočet obsahuje príjmovú
a výdavkovú časť.
Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu.
Príjmy z bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov a príjmy
z podielových daní zo štátneho rozpočtu. Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy
z predaja majetku obce.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov
kapitálového rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon
samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon
prenesených a originálnych kompetencií (sociálne veci, stavebné veci, životné prostredie,
cestná doprava, školstvo a pod). Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné
výdavky.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.
Rozpočet obce bol schválený dňa 16.12.2018 uznesením číslo – 1-05122018
Úprava rozpočtu bola schválená dňa 15.12.2018 uznesením číslo 6-01122018

1. Údaje o plnení rozpočtu
Text
Bežné príjmy v eur
Bežné transféry na prenesené kompetencie
(životné prostredie, cestná doprava, stavebný
úsek ...)
Výnos dane z príjmu poukazovanej so štátneho
rozpočtu
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Schválený
rozpočet
30 630
0

Upravený
rozpočet
38 467,99
718,38

Plnenie
k 31.12.2018
38 467,99
718,38

17 580

20 691,65

20 691,65

2 600
3 800
100
100
1 250

3 176,11
2 746,08
216
70,29
1 734,32

3 176,11
2 746,08
216
70,29
1 734,32

Správne poplatky
Pokuty za porušenie predpisov
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb
(prenájom)
Poplatok za rozvoj
Dary neúčelové
Celkom bežné príjmy
Finančné operácie v eur
Kapitálové príjmy v eur
Príjmy z predaja pozemkov
Granty účelové
Celkom kapitálové príjmy
PRÍJMY CELKOM
Bežné výdaje v eur
Tarifný plat brutto - samospráva
Poistenie do ZP
Poistenie do SP
Ostatné bežné výdavky
Bežné výdaje celkom
Kapitálové výdaje v eur
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Rekonštrukcie a technické zhodnotenie
Kapitálové výdaje celkom
VÝDAVKY CELKOM

2 700
1000

2 269,50
0
6 609,66

2 269,50
0
6 609,66

0
2500
30 630
0

3518,40
0
38 467,99
0

3518,40
0
38 467,99
0

0
0
0
0
30 630

0
47 178,30
7 500
0
93 146,29

0
40 178,30
7 500
0
93 146,29

15 000
1 500
3 745
10 385
30 630

14 151,60
1 685,60
4 126,67
16 990,69
36 954,56

14 151,60
1 685,60
4 126,67
16 990,69
36 954,56

0
0
0
30 630

5 000
1 406,62
6 406,62
43 361,18

5 000
1 406,62
6 406,62
43 361,18

Rozbor plnenia príjmov :
Príjmy z cudzích zdrojov:
a) dotácia na prenesených výkon:
stavebná činnosť – 96,57,- €
úsek dopravy
- 3,76,-- €
životné prostredie - 8,17,-- €
evidenciu obyvateľov – 49,91,- €
b) Voľby – finančné prostriedky vo výške 526,86,- €.
Vlastné príjmy
Z rozpočtovaných bežných príjmov 30 630 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
38 467,99 EUR, čo predstavuje 125,59 % plnenie.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Z predpokladanej finančnej
čiastky v sume 17 580 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 20 691,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,70 %.
Daň z nehnuteľností. Z rozpočtovaných 6 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v
sume 5 922,19 EUR, čo je 92,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume
3 176,11 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 746,08 EUR .
Daň za psa. Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 216
EUR, čo je 216 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Z rozpočtovaných 1 250 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 734,32 EUR, čo je 138,75 % plnenie.

Významným príjmom sú správne poplatky, z rozpočtovaných 2 700,-EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 v sume 2 269,50 EUR, čo predstavuje 84,05 %, hlavnú a najpodstatnejšiu
časť tvoria poplatky za overovanie.
Rozbor čerpania výdavkov :
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 30 630 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 36 954,56 EUR, čo predstavuje 120,65 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Z rozpočtovaných 15 000 EUR
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 14 151,60 EUR, čo je 94,34 % čerpanie. Patria
sem mzdové prostriedky starostu a pracovníčky OcÚ. Poistné a príspevok do poisťovní z
rozpočtovaných 5 245 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 812,27 EUR,
čo je 110,82 % čerpanie.
Tovary a služby :
Z rozpočtovaných 10 385 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 16 990,69
EUR, čo je 163,61% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako je cestovné náhrady, energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby
Kapitálové výdavky :
Projektová dokumentácia ÚPN O LA v sume 5000,-€, technické zhodnotenie a rekonštrukcie
miestnych komunikácií v sume 1406,62,-€,
Sociálny fond
Sociálny fond
Suma v eur
ZS k 1.1. 2018
152,60
Prírastky – povinný prídel - 1%
162,57
Úbytky
144
KS k 31. 12. 2018
171,17

2. Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Druh majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančný dlhodobý majetok
Finančné účty
Aktíva celkom

Stav k 31.12.2018
v eur
17 000
98 066,09
23 036,58
50 096,80
188 329,33

Pasíva
Druh majetku
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie
Pasíva celkom

Stav k 31.12.2018 v eur
170 628,03
12 647,30
0
188 329,33

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
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.
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

-3-

ŠR - SÚ

Stavebný úrad

96,57

96,57

0

ŠR – EO

Evidencia obyvateľov

49,91

49,91

0

ŠR -RA

a register adries

ŠR - ŽP

Životné prostredie

8,17

8,17

0

ŠR - CD

Cestná doprava

3,76

3,76

0

ŠR – voľby

Komunálne voľby

526,86

526,86

0

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
Obec nemá žiadny úver .

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
Obec nemá založenú príspevkovú organizáciu.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách.
Obec neposkytla žiadnu záruku na úver, pôžičku alebo iný dlh.

6. Výsledok hospodárenia
Výsledkom hospodárenia obce Liptovská Anna za rok 2018 je zisk v celkovej výške
+ 41 112,21 eur
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 je v celkovej výške 50 096,80,- eur.
Spracovala: Monika Bukovinská
Ivan Bella
starosta obce

