ROZBOR hospodárenia O b c e Krušetnica k 31.12.2019 (v €)
P R Í J M Y bežného rozpočtu:
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve
DzN pozemky
DzN stavby
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov (KD, Kaderníctvo, Dielne, Zasadačka, O2)
Príjmy z prenajatých bytov 6 bj.
Príjmy z prenajatých bytov 12 bj.
Poplatky správne
Voda
Vodovodná prípojka
Odpadové nádoby
Poplatky za dodávku tepla
Poplatky a platby za relácie v MR
Poplatky za dodávku elektriny (Pošta, KD)
Monografia obce, Kalendár
Hrobové miesto – cintorínsky poplatok
Asistenčný poplatok IOMO
Matrika civilný sobáš
Poplatky za stravné
Úroky
Príjmy z odvodov hazardných hier (Tipsport)
Príjmy z dobropisov
Grant z NBS na dotlač monografie
Grant z DPO na PO
Grant z Jednoty a od p. Oleša P. na posedenie s dôchodcami
Grant z Lesy SR na opravu MK
Dotácia na Voľby
Dotácia na stravu HN, obedy zadarmo
Dotácia na snehovú kalamitu
Dotácia z VÚC na striedačky
Dotácia z Fondu na podporu umenia na knihy a zariadenie knižnice
Dotácia na matriku
Dotácia na REGOB
Dotácia na Register adries
Dotácia na ŽP
Dotácia na MK
Dotácia na školstvo (ZŠ prenesené kompetencie)
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na odchodné
Dotácia na cestovné žiakov
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1 090 129,13
378 643,10
3 950,03
7 188,07
472,50
619,50
135,00
15 541,70
700,00
6 818,67
6 663,31
8 284,25
3 404,50
10 039,20
1 440,00
426,60
1 148,94
340,00
90,00
72,54
23,24
15,20
230,00
2 627,37
21,35
64,69
934,52
1 500,00
1 400,00
110,00
10 000,00
1 998,98
21 412,80
10 320,00
1 500,00
4 500,00
2 237,92
316,14
19,60
89,55
41,39
513 821,00
5 549,00
2 464,14
9 963,00

Dotácia na MŠ výchovu a vzdelávanie
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na učebnice ZŠ
Dotácia na lyžiarsky kurz ZŠ
Dotácia aktiv. činnosť ESF
Dotácia aktiv. činnosť ŠR

1 921,00
38 808,00
592,00
3 600,00
6 859,76
1 210,57

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu:
285 619,25
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
156 371,21
- čerpanie na mzdy 84 933,18 €, odvody do fondov 29 751,48 €, príspevok do DDP 1 100,00 €,
elektrická energia 323,88 €, uhlie 1 716,08 €, poštovné 651,42 €, telekomunikačné služby
822,83 €, telekomunikačná technika 242,60 €, prevádzkové stroje a náradie 1 798,99 €,
papier, kanc. potreby, tonery, obálky 288,29 €, čistiace a hygienické potreby 109,82 €,
črepníkové kvety, vence 153,80 €, stavebný materiál 567,35 €, ostatný materiál 370,14 €,
knihy, časopisy, noviny 268,50 €, pracovné odevy a pomôcky 113,92 €, nákup softvéru
374,40 €, palivá ako zdroj energie 290,01 €, reprezentačné – občerstvenie 1 400,50 €,
pohonné hmoty 1 978,28 €, údržba áut a oprava Felície, Fabie, traktora, bagra 7 157,39 €,
zák. poistenie 438,52 €, prepravné 85,20 €, údržba pracovných strojov a náradia 385,16 €,
údržba a oprava signalizačnej techniky 75,92 €, údržba budovy a priestorov 529,80 €, údržba
softvéru 1 345,76 €, školenia 558,00 €, inzercia 50,40 €, informačné služby 474,00 €,
audítorské služby 780,00 €, poradenské a notárske služby 85,18 €, činnosť technika BOZP
778,20 €, náhrady 18,00 €, štúdie, posudky 13,90 €, poplatky a odvody (správne poplatky)
172,10 €, stravovanie 7 869,23 €, poistné 1 669,56 €, prídel do SF 789,48 €, provízie 28,80
€, odmeny poslancom ObZ 476,22 €, odmeny na dohody 2 450,00 €, poplatok STV a SRo
222,96 €, ročný poplatok za web stránku 420,00 €, príspevok SpOcÚ Zákamenné 1 649,00
€, transfery PN 592,96 €.
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
- poplatky banke 187,60 €, zrážková daň 3,97 €.

191,57

01.3.3 Výdavky na matriku
2 388,38
- čerpanie na mzdy 1 306,56 €, odvody do fondov 456,24 €, elektrická energia 108,00 €, kanc.
potreby, tlačivá 188,00 €, ošatenie 99,58 €, školenie 230,00 €.
01.3.3 Výdavky na REGOB, Register adries
- elektrická energia 108,00 €, kanc. potreby 19,60 €, údržba softvéru 250,00 €.

377,60

01.6.0 Výdavky na Voľby prezidenta I. a II. kolo, EP
1 998,98
- odmeny zapisovateľke a pomoc. pracov. sile 294,43 €, odvody do fondov 81,67 €, cestovné
náhrady 32,70 €, poštové služby 14,00 €, telekomunikačné služby 15,00 €, materiál 76,53
€, občerstvenie 46,00 €, prepravné 36,86 €, cestovné náhrady 218,00 €, odmeny OVK
769,96 €, odmeny na dohody 204,00 €, vratky 209,83 €.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
2 193,36
- úroky z dlhodobého úveru 876,82 €, úroky z úveru ŠFRB 234,78 €, manipulačné poplatky
392,41 €, provízie z ručenia úveru ŠFRB a bankovej záruky 689,35 €.

2

03.2.0 Požiarna ochrana
2 737,48
- elektrická energia 252,72 €, požiarna technika, hadice 154,00 €, všeobecný materiál 18,00 €,
pracov. odev 1 325,20 €, nafta do Iveca 41,00 €, verejné obstarávanie pož. zbrojnice 540,00
€, poistné budovy 30,36 €, vratka grantu 264,20 €, členské známky 112,00 €, .
04.5.1 Cestná doprava - MK
28 161,29
- poštovné 21,39 €, všeobecný a posypový materiál, asfalt 3 819,05 €, palivá ako zdroj energie
145,49 €, nafta do traktora a bagra 448,88 €, údržba MK - snehová kalamita 10 320,00 €,
oprava MK 12 915,68 €, všeobecné služby 490,80 €.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
15 974,11
- plastové odpadové koše 241,20 €, čistenie a kosenie verejného priestranstva 105,01 €, vývoz
odpadu 6 134,63 €, uloženie odpadu 9 061,27 €, špeciálne služby – enviro servis 432,00 €.
05.2.0 Kanalizácia
846,21
- všeobecný materiál – rúry 153,85 €, zameranie a spracovanie trasy kanalizácie 692,36 €.
05.3.0 Znižovanie znečisťovania
- poštovné 39,55 €, kancelárske potreby 50,00 €, rozbor vody 922,63 €,
znečisťovanie ovzdušia 107,00 €.

1 119,18
poplatok za

06.2.0 Rozvoj obcí §50j, §52a
13 021,24
- čerpanie na mzdy 9 360,08 €, odvody do fondov 3 302,76 €, prevádzkové stroje, náradie
46,55 €, všeobecný materiál 7,80 €, pracovné odevy a pomôcky 216,48 €, úrazové poistenie
3,51 €, prídel do SF 84,06 €.
06.3.0 Zásobovanie vodou
6 542,25
- elektrika za vodné čerpadlo 398,92 €, prevádzkové stroje, náradie 51,75 €, materiál na
údržbu vodovodu 2 387,25 €, ochranné pracovné pomôcky 14,50 €, palivá ako zdroj energie
– kosenie 30,00 €, údržba dávkovača 184,99 €, údržba vodovodu 100,39 €, zameranie
prameňov 280,00 €, dohoda o vykonaní práce – vodovod 2 545,30 €, odvody do fondov
549,15 €.
06.4.0 Verejné osvetlenie
- elektrická energia 4 805,44 €, všeob. materiál na údržbu VO 323,08 €.

5 128,52

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 6 bj.
2 550,07
- elektrická energia 357,24 €, uhlie 1 724,39 €, údržba 6 bj. 344,66 €, materiál 16,30 €,
poistenie 6 bj. 107,48 €.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 12 bj.
1 854,52
- elektrická energia 330,72 €, konvektor 172,90 €, bojler 246,00 €, elektr. sporák 250,00 €,
údržba 12 bj. 470,30 €, vývoz žumpy 224,08 €, poistenie 12 bj. 226,52 €.
08.1.0 Rekreačné a športové služby
9 889,83
- elektrická energia v ŠH 464,86 €, striedačky 2 ks 6-miestne 2 616,00 €, materiál pre TJ
439,51 €, kosenie ihriska TJ 207,91 €, preprava žiakov na plaváreň 720,00 €, športová súťaž
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55,87 €, poistné 135,93 €, príspevok na MDD 221,00 €, šport. poháre pre stolný tenis 28,75 €,
príspevok pre TJ na športovú činnosť 5 000,00 €.
08.2.0 Kultúrne služby – KD, Knižnica
13 814,20
- elektrická energia 2 421,17 €, uhlie 2 075,61 €, interiérové vybavenie v knižnici 3 941,71 €,
bojler v kuchyni KD 244,55 €, všeobecný materiál 220,56 €, nákup kníh do knižnice 1 333,21
€,
reprezentačné – dôchodcovia 1 510,00 €, občerstvenie – Deň rodiny 182,27 €, údržba
elektrospotrebičov 217,20 €, údržba priestorov KD 36,27 €, verejné obstarávanie sály KD
540,00 €, GP na vyhliadkovú vežu 200,00 €, odmena knihovníčke 300,00 €, výdavok na
výlet detí (vstupenky) 533,00 €.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - MR
2 746,95
- autorská odmena za licencie 58,80 €, prehrávač a mikrofón na MR 226,80 €, materiál na MR
137,75 €, dotlač monografie obce 2. vydanie 40 ks 1 500,40 €, všeobecné služby 823,20 €.
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
6 171,05
- elektrická energia DS, cintorín 1 249,82 €, všeobecný materiál 28,71 €, kosenie cintorína
65,00 €, virtuálny cintorín softvér 83,65 €, poistné DS 61,64 €, členský príspevok
združeniam MAS BO 482,50 €, ZMOBO 38,80 €, Združeniu BO Breza 3 693,65 €, RVC
Martin 134,09 €, agentúre SEVER 33,19 €, príspevok pre odchádzajúceho kňaza 300,00 €.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
4 443,00
- piesok do pieskoviska MŠ 1 209,19 €, občerstvenie pri otváraní MŠ po rekonštrukcii 399,15
€, nájom za odvlhčovače vzduchu do MŠ 1 116,00 €, vypracovanie energetického certifikátu
na MŠ 720,00 €, verejné obstarávanie kotolne MŠ 540,00 €, správne poplatky 8,00 €,
poistenie budovy MŠ 450,66 €.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie
- vratka dopravného – cestovných nákladov žiakov 268,40 €.

268,40

09.6.0.1 Školské stravovanie
6 435,85
- prevádzkové stroje a zariadenia 3 949,38 €, stavebný materiál 1 582,81 €, údržba škol.
jedálne – stavebné práce 903,66 €.
09.6.0.3 Transfery jednotlivcovi
- dotácia na diétne stravovanie 144,00 €.

144,00

10.1.2 Transfery občianskemu združeniu
- príspevok zväzu zdravotne postih. Oravy 250,00 €.

250,00

P R Í J M Y kapitálového rozpočtu
Transfer z MF na rekonštrukciu obecného vodovodu
Transfer z MPaRV - Rozšírenie kapacity MŠ
Transfer z PPA – MPaRV na chodníky a parkoviská
Transfer z PPA – MPaRV na oddychovú zónu pre matky s deťmi
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85 181,48
13 500,00
22 300,71
36 159,00
13 221,77

V Ý D A V K Y kapitálového rozpočtu
Nákup traktor bager
Projektová dokumentácia na požiarnu zbrojnicu
Revitaliz.verej.priestr. – oddychová zóna pre matky s deťmi
13 221,77
Revitaliz.verej.priestr. – chodníky a parkoviská
Nákup špec. prístrojov do vodojemu
Rekonštrukcia vodojemu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Projektová dokumentácia pre stav. úpravy sály KD
Nákup interiérového vybavenia do MŠ
MŠ rekonštrukcia – Rozšírenie kapacity MŠ

P R Í J M Y finančných operácií
Zostatok prostriedkov z roku 2018 (prevedené ZŠ)
Zostatok prostriedkov z roku 2018 (dopravné ZŠ)
Prevod prostriedkov z RF
Ostatné príjmové finančné operácie

V Ý D A V K Y finančných operácií
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru zo ŠFRB
Ostatné výdavkové finančné operácie

195 487,41
25 000,00
500,00
97 879,18
11 048,52
240,00
1 497,78
1 200,00
11 164,99
33 735,17

83 824,84
2 658,01
268,40
80 882,43
16,00

9 584,58
8 600,16
966,42
18,00

ZŠ s MŠ Krušetnica 83 - samostatné hospodárenie
P R Í J M Y bežného rozpočtu
Príjmy z prenajatých budov, priestorov
Príjmy z dobropisov (preplatky elektriky)
Príjmy z poplatkov za MŠ
Príjmy z poplatkov za ŠKD

68 068,98
2 006,30
425,15
2 310,00
1 025,00
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Príjmy z poplatkov za réžiu ŠJ
Príjmy z poplatkov za stravné ŠJ
Bežný grant na ovocie, šťavy
Bežný grant zahraničný – ERASMUS+
Transfer na projekt v škole úspešnejší z EÚ
Transfer na projekt v škole úspešnejší zo ŠR
Transfer z ÚPSVaR na ŠJ zamestnanosť

13 144,81
19 912,74
264,42
5 144,00
20 292,90
2 387,40
1 156,26

P R Í J M Y finančných operácií
Zostatok prostriedkov ŠJ z roku 2018

821,00
821,00

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu
802 990,48
09.1.1.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie
106 618,68
- čerpanie na mzdy 71 291,75 €, odvody do fondov 24 646,13 €, príspevok do DDP 240,00 €,
cestovné 15,80 €, elektrická energia 80,85 €, uhlie 1 380,13 €, voda 273,50 €, poštovné
69,95 €, telefón 232,87 €, internet 187,83 €, interiérové vybavenie 596,36 €, telekomunikačná
technika 19,00 €, prevádzkové stroje, zariadenie 1 157,19 €, všeobecný materiál 1 520,88 €,
kanc. potreby 369,58 €, čistiace a hyg. potreby 239,80 €, knihy, časopisy, učebné pomôcky
743,28 €, pracovný odev a pomôcky 202,55 €, údržba interiérového vybavenia 26,92 €,
údržba výpočtovej techniky 72,00 €, údržba budovy a priestorov 61,76 €, všeobecné služby
868,87 €, stravovanie 1 581,66 €, prídel do SF 639,13 €, transfery na PN 100,89 €.
09.1.2.1 Základná škola – primárne vzdelávanie
158 645,94
- čerpanie na mzdy 107 278,02 €, odvody do fondov 37 025,63 €, príspevok do DDP 620,00 €,
cestovné náhrady 77,56 €, elektrická energia 968,00 €, vykurovanie - pelety 3 428,26 €,
poštovné 140,27 €, telefón 44,23 €, internet 261,63 €, výpočtová technika 125,00 €,
prevádzkové stroje, náradie 56,00 €, všeobecný materiál 1 480,16 €, kancelárske potreby
337,50 €, čistiace a hyg. potreby 394,60 €, knihy, časopisy, uč. pomôcky 1 073,65 €,
pracovný odev a pomôcky 48,21 €, potraviny, šťavy 264,42 €, údržba výpočtovej techniky
13,07 €, údržba prevádzkových strojov, náradia 13,20 €, údržba budovy, priestorov 32,57 €,
školenia 27,80 €, všeob. služby 1 128,51 €, stravovanie 1 630,29 €, poistné 1 138,78 €,
prídel do SF 891,63 €, transfery na PN 146,95 €.
09.2.1.1 Základná škola – sekundárne vzdelávanie
439 280,74
- čerpanie na mzdy 275 941,56 €, odvody do fondov 95 647,38 €, príspevok do DDP 1 110,00
€, náhrady cestovného 3 949,60 €, elektrická energia 3 982,00 €, vykurovanie - pelety
10 657,30 €, voda 214,30 €, poštovné 373,43 €, telefón 1 281,46 €, internet 801,87 €,
interiérové vybavenie 319,20 €, výpočtová technika 1 560,20 €, telekomunikačná technika
798,01 €, prevádzkové stroje a zariadenia 986,60 €, všeobecný materiál 1 642,18 €, materiál –
vzdeláv. poukazy 829,87 €, kancelárske potreby 724,08 €, čistiace a hyg. potreby 283,30 €,
knihy, časopisy, uč. pomôcky 4 387,23 €, pracovný odev a pomôcky 34,90 €, prepravné
456,00 €, údržba výpočtovej techniky 403,96 €, údržba prevádzkových strojov 738,20 €,
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údržba budovy, priestorov 872,29 €, údržba softvéru 615,25 €, školenia, kurzy 1 922,00 €,
všeobecné služby 3 917,18 €, špeciálne služby 16,00 €, náhrady 20,00 €, cestovné náhrady –
lyžiarsky výcvik 3 600,00 €, poplatky, odvody 447,90 €, stravovanie 3 110,28 €, poistné
1 691,80 €, prídel do SF 2 175,99 €, odchodné 3 696,21 €, cestovné žiakov 9 565,32 €,
transfery na PN 507,89 €.
09.5.0 Školský klub detí
12 832,80
- čerpanie na mzdy 8 619,51 €, odvody do fondov 2 864,93 €, poštovné 10,08 €, všeobecný
materiál 545,73 €, knihy, učebné pomôcky 475,77 €, stravovanie 136,17 €, prídel do SF
72,73 €, transfery na PN 107,88 €.
09.6.0.1 Zariadenie školského stravovania – predprimárne vzdelávanie
42 575,91
- čerpanie na mzdy 3 337,56 €, odvody do fondov 2 853,82 €, elektrika 516,00 €, poštovné
9,85 €, telefón 76,38 €, potraviny 35 172,25 €, všeobecný materiál 113,14 €, knihy, časopisy,
učebné pomôcky 150,40 €, školenia 20,00 €, stravovanie 254,45 €, prídel do SF 72,06 €.
09.6.0.2 Zariadenie školského stravovania – primárne vzdelávanie
10 153,16
- čerpanie na mzdy 6 528,52 €, odvody do fondov 2 853,82 €, elektrika 258,00 €, telefón 98,71
€, školenia 20,00 €, stravovanie 322,05 €, prídel do SF 72,06 €.
09.6.0.3 Zariadenie školského stravovania – sekundárne vzdelávanie
32 883,25
- čerpanie na mzdy 18 944,08 €, odvody do fondov 5 707,31 €, príspevok do DDS 120,00 €,
cestovné 23,00 €, elektrika 2 064,00 €, voda 92,90 €, poštovné 8,01 €, telefón 111,96 €,
interiérové vybavenie 161,70 €, prevádzkové stroje a zariadenia 1 187,56 €, všeobecný
materiál 1 323,02 €, knihy, časopisy, noviny 106,85 €, pracovné odevy, pomôcky 611,82 €,
údržba prevádzkových strojov a zariadení 220,00 €, údržba priestorov 253,74 €, školenia
12,70 €, všeobecné služby 951,26 €, náhrady – preventívne prehliadky 58,00 €, stravovanie
723,27 €, prídel do SF 144,07 €, preddavky 58,00 €.
V Ý D A V K Y kapitálového rozpočtu
Nákup panvice do ŠJ
Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 31.12.2019
Stav bankových účtov k 31.12.2019

83 655,41 €

z toho:

376,99 €
55 566,87 €
27 711,55 €

Sociálny fond
Rezervný fond
Bežné účty

612,46 €
769,70 €

Stav pokladne k 31.12.2019
Ceniny – stravné lístky k 31.12.2019
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2 496,00
2 496,00

Nesplatená hodnota dlhodobého úveru z Prima banky
k 31.12.2019
22 216,72 €
Nesplatená hodnota úveru zo ŠFRB
k 31.12.2019

16 360,02 €

V Krušetnici, dňa 25.02.2020
Vypracoval: Mgr. Zlatka Beganová
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