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Záverečný účet Obce Lisková za rok 2007.

1. Rozpočet obce na rok 2007 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2007.Obec v 
roku 2007 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 2007 bol zostavený ako vyrovnaný . Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007. 
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa  23.11.2006  uznesením 
č.220/2006 vo výške 20 446 tisíc. 
Bol zmenený štyrikrát formou rozpočtových opatrení:

- prvá  zmena    schválená  dňa:  15.5.2007  uznesením  OZ  č.36/2007,  rozpočet  bol 
upravený  o 2  534  tisíc  v príjmovej  a výdavkovej  časti,  a v finančných  operáciách 
o 854 tis. celkom  schválený vo výške 22 980 tisíc.

- druhá  zmena  schválená  dňa:   7.8.2007   uznesením  OZ č.63/2007,  rozpočet  bol 
upravený o 1 528  tisíc v príjmovej a  výdavkovej časti,   celkom schválený vo výške : 
24 508 tisíc

- tretia  zmena  schválená  dňa:16.10.2007  uznesením    OZ  č.89/2007,  rozpočet  bol 
upravený  o 200 tis. v príjmovej a výdavkovej časti , celkom schválený vo výške  : 24 
708 tis.

-  štvrtá  zmena  schválená   dňa :11.12.2007   uznesením  OZ č.104/2007 , rozpočet bol 
upravený  o-22  tis. v príjmovej a výdavkovej časti , celkom schválený vo výške  : 24 
686 tis.

Po poslednej  zmene  bol  rozpočet  nasledovný :  24 686 tisíc  v príjmovej  a výdavkovej 
časti,  v tom  je  schválená  úprava  rozpočtu  ,  v kapitálových  príjmoch  -   prevod 
z rezervného fondu  vo výške 1 500 tis tieto však vstupujú do rozpočtu až pri použití vo 
výdavkovej časti. 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2007 

Rozpočet obce v tis. Sk :

z toho : 

           
           

Príjmy celkom 22 981 
Výdavky celkom 21 240
Hospodárenie obce - prebytok   1  741

Bežné príjmy 22  981
Bežné výdavky 18  766
Prebytok bežného rozpočtu  4  215

Kapitálové príjmy    0   
Kapitálové výdavky  2 474
Schodok kapitálového rozpočtu -2 474
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
23 186                   22 981                 99,11%

1 500  RF
24 686

1) Bežné príjmy - daňové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
15 289                 14 867                97,23%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky vo výške 11 663 tis.  Sk z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2006 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 11 773 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 
100,94 %. 
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných  3 300 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 2.798 tis. Sk, čo 
je 84.78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 365 tis. Sk, dane zo stavieb boli 
vo  výške  2  .433  tis.  Sk  a dane  z bytov  vo  výške  0  tis.  Sk.   K 31.12.2007  obec  eviduje  
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške  664.349,50 -  PO od FO , z toho bolo uhradené 
200.000,- Sk v januári 2008.

c) Daň za psa                                                                                  31 tis. Sk
d) Daň za užívanie verejného priestranstva                                  2 tis. Sk
e) Daň za ubytovanie                                                                       2 tis. Sk 
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   259 tis. Sk
K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za TKO vo výške 11.280,-Sk
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
461                 423         91,75 %          

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 94 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške  72. tis. Sk, čo je 
76,59 % plnenie.  Ide o príjem   z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 72  tis. 
Sk.    Plnenie nebolo  v  príjme  z prenajatých pozemkov vo výške 32. tis. Sk
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :/patria sem aj stravné, za služby DS,CP, úroky, 
príjem za odpadové nádoby , príjem z recyklačného fondu, dobropisy/

Z rozpočtovaných 367 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 351 tis. Sk, čo je 
95,64  % plnenie. 

Príjmové finančné operácie   876
Výdavkové finančné operácie  
Hospodárenie z fin. operácií  876
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia

7 047             7 126             100,68 %       

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č. Poskytovateľ  Suma v Sk Účel 
1.  Úrad vlády SR 200.000,- Dotácia na opravu obecnej budovy
2.  Ministerstvo kultúry SR 20.000,- Dotácia na knihy do knižnice
3. Kraj. úrad pre cestnú dopravu 2.996,90 Miestne a účelové komunikácie
4. Krajský úrad pre život. prostredie. 8.508,- Ochrana život. prostredia.
5. Krajský stavebný úrad 53.579,- Spoločný stavebný úrad
6. Krajský školský úrad Žilina 6.345.000,- Školstvo–prenesené kompetencie ZŠ
7. Krajský školský úrad Žilina 85.280,.- Vzdelávacie poukazy -ZŠ
8. Obvodný úrad  Ružomberok 81.164,- Matrika
9. Obvodný úrad Ružomberok 21.270,- Evidencia obyvateľstva, register
10. ÚPSVaR  Ružomberok  158.624,40 Aktivačná činnosť- VPP 
11. ÚPSVaR Ružomberok 38.524,- Sociálna činnosť- SOCIA
12. ÚPSVaR Ružomberok 63.577,- Stravné pre deti v Hmot. núdza  ZŠ
13. ÚPSVaR Ružomberok 16.000,- Školské potreby pre deti v HN - ZŠ
14. ÚPSVaR Ružomberok 32 400,- Štipendium pre deti  -        HN - ZŠ

              Spolu:                                             7.126.923,30 Sk

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

príslušným poskytovateľom.  Dotácia  na  opravu  obecnej  budovy nebola  vyčerpaná  v roku 

2007, iba čiastočne t.j. vo výške 95 tisíc. Zostatok sa dočerpal v r. 2008  do 31.3.2008  vo 

výške 105 tisíc.

4) Kapitálové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
Rez.fond  1500 tis.   0

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :  0

       b/  Granty a transfery   0

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Sk Investičná akcia
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5) Príjmové finančné operácie : 
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
876 876 100 %

    V roku 2006 sa realizoval  Projekt  rozdelenia  na 6 vodárenských spoločností  ,  Obec 
Lisková , ako akcionár  na základe zmluvy odpredala cenné papiere Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Príjem v r.2006 bol vo výške 281.800,- Sk patrí medzi finančné operácie. 
Prevod a ostatné úkony  bol schválený obecným zastupiteľstva dňa: 28.6.2006  uznesením 
č.207/2006. V roku 2007 bol príjem za cenné papiere vo výške 875.649,-Sk od ostatných 
spoločností:.......1.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.    419.048,- Sk

2.Turčianska vodárenská spoločnosť, a .s.         434.637,- Sk
 3. SEVAK Ružomberok, a. s.                                 21.964,- Sk

 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola s materskou školou, Pod Chočom 550, 034 81 Lisková

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
389 565 tis. 145,24 %

v tom:

Prenesené kompetencie

Základná škola 50 117,-

Originálne kompetencie

Materská škola 254 259,00
Školská jedáleň 250 870,46
Školský klub detí     9 780,00
Úroky          14,87
spolu 514 924,33
celkom spolu 565 041,33

Sú  to  vlastné  príjmy   základnej  školy,  materskej  školy,  ŠKD,   zápisné  ,  príjmy  za 
prenájom bytu, telocvične, príjem  na  prevádzkové   náklady pre ŠJ /žiaci, dôchodcovia, 
zamestnanci OU, za gastrolístky ZŠ a MŠ, a i. 
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
24 686                   21 240                  86,04%

1) Bežné výdavky :
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
19 323               18 766                   97,11%

v tom :                                                                                                                            v tis. Sk
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 3 921 3 513 89,59  % 
Ekonomická ,finančná  oblasť 460 481 104,56  %
Matrika, register obyvateľov 97 131 135,05  %
Voľby do NR SR ,a komunál. voľby  6  6 100,00  %
Požiarna ochrana 40 38 95,00  %
Správa a údržba ciest- miestne kom. 320 195 60,93  %
Ochrana životného prostredia, 
nakladanie s odpadmi

650 623 95,84  %

Verejná zeleň 100 99 99,00  %
Aktivačná činnosť v obci -VPP 250 179 71,60  %
Spoločný stavebný úrad 162 150 92,59  %
Program hospodár. rozvoja obce 154 191 124,00  %
Verejné osvetlenie 250 243 97,20  %
Zdravotníctvo 30  
Šport a telovýchova 350 350 100,00 %
Program podpory a ochrany mládeže 60 33   55,00 %
OŠK- oprava budov a objektu  1  
Knižnica 226 230  101,76 %
Kultúra  a rekreácia 120  94 78,33  %
Miestny rozhlas 50 40 80,00  %
Dom smútku, cintorín 105 77  73,33  %
Príspevky organizáciám v obci  98 98 100,00  %
Členské príspevky do ZMOS, RVC 42 42 100,00  %
Cirkev- príspevok  pre kat. a ev.cirk. 120 120 100,00  %
Vzdelávanie - predškolská výchova 100   98 98,00  %
Vzdelávanie - základné vzdelanie 300 200 66,66  %
Vzdelávanie - školské stravovanie 150 169  112,66 %
Príspevok pre ZŠ a MŠ na akcie  80 82 102,50 %

Vzdelávanie-  školenia OÚ 50 51  102,00 %
Sociálne zabezpečenie, opatr. služba 505 526  104,15 %
Spolu 8 796 8060  91,63 %
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2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
5 363         2 474           46,13  %

v tom :           v tis. Sk
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Námestie pri KD Lisková 31 31 100,00%
Detské ihrisko  hojdačka        42 42 100,00%
Chodník - Vyšný koniec   2. 142 2.141 99,95 %
Cintorín -  Nižný koniec    1. 490   %
IBV- urbanistické štúdie, geometrické 
zameranie 

1.532 136 8,87 %

Digitálny kopírovací prístroj        36 37 102,77 %
Digitálna telefónna ústredňa 50 49 98,00%
Signálno-bezpečnostné zariadenie   40 38 95,00  %
Spolu 5.363 2.474  46,13%

a) Ekonomická oblasť - cestná doprava  - chodník
Ide o nasledovnú investičnú akciu :
Chodník Vyšný koniec Lisková 2 141  tis.

- vybudovanie chodníka  od obchodu na vyšnom konci dediny  po koniec dediny 
v hodnote : 2.141 tis. Sk 
  
b) Bývanie a občianska vybavenosť  - rozvoj obcí , detské ihrisko
1,Ide o nákup hojdačky na detské ihrisko  :

Hojdačka Drobec 42 tis.

2) Námestie pri KD Lisková – prvá etapa
Námestie- stánok na predaj tovaru 
pred Kultúrnym domom

31 tis.

      3) Individuálna bytová výstavba
Urbanistické štúdie, geometrické 
plány  k vykúpeniu pozemkov pod 
cestu , výkup pozemkov  pod cestu – 
IBV Vyšné záhumnie

136 tis.

      c) Správa obce
Ide o nákup   hmotného majetku :
                                                    

Digitálny kopírovací prístroj 37 tis.
Digitálna telefónna ústredňa 49 tis.
Signálno-bezpečnostné zariadenie 38 tis.
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3) Výdavkové finančné operácie : neboli rozpočtované
 

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
0                0                 

 
 4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
 
Bežné výdavky : v tis. sk

Rozpočet na rok 2007 Skutočnosť k 31.12.2007 % plnenia
10 527                 10 706    101,70 %          

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  ktorej zriaďovateľom 
je obec boli v roku 2007 nasledovne:
Základná škola  s materskou školou, Pod Chočom 550, 034 81 Lisková:

Základná škola    Lisková    -         6.375   tis. Sk
Materská škola                      -         2 443   tis. Sk
Školská jedáleň           -          1 301   tis. Sk
Školská družina                    -             233   tis. Sk
Hmotná núdza            -            106   tis. Sk 
strava, štipendium, školské pomôcky
Vzdelávacie poukazy - krúžky             93   tis. Sk
MŠ – umelecká škola -                        155   tis. Sk –   na záujmovú činnosť v MŠ  
Spolu: -                  10 706   tis. Sk

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2007

Výsledok hospodárenia za rok 2007 je rozdiel medzi príjmami a výdavkami  o výške 
1.741.004,35 Sk – prebytok rozpočtu.

Prebytok  rozpočtu  za  rok  2007  vo  výške    1.741.019,18  Sk  navrhujeme  použiť 
nasledovne :

1/ tvorba rezervného fondu 1.741.019,18  Sk                

2/ príjmové finančné operácie                                              875.649,--   Sk

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond   z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
 O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 
Konečný stav rezervného fondu :
KZ k 31.12.2007 9.132.630,32  Sk    
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a vnútorný predpis.

Sociálny fond Suma v Sk
ZS k 1.1.2007 15 855,57  
Prírastky - povinný prídel -  1  %                                          25 088,-             
Úbytky   - závodné stravovanie                    12 166,--  
              - ostatné úbytky   - ošatné 9 050,-   
KZ k 31.12.2007 19 727,57

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

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.

A.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

 Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

       Obec nemá zriadené obchodné spoločnosti.

 
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ Účelové určenie 
grantu, transferu 
uviesť  : školstvo, 

Suma 
poskytnutých
prostriedkov 

Suma 
použitých 
prostriedkov 

Rozdiel
(stĺ.3 - 
stĺ.4 )
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        - 1 -

matrika, .... 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

v roku 2006

- 3 -

v roku 2007

- 4 - - 5 -

 Úrad vlády SR  Oprava obecnej 
budovy  b.v.

200.000,- 95.419,- 104.581,-

Kraj. úrad pre cestnú 
dopravu

Miestne a účelové 
komunikácie- b.v.

2.996,90 2.996,90 0

Krajský úrad pre život. 
prostredie.

Ochrana život. 
prostredia – b.v.

8.508,- 8.508,- 0

Krajský stavebný úrad Spoločný stavebný 
úrad – b.v.

53.579,- 53.579,- 0

Krajský školský úrad 
Žilina

Školstvo–prenesené 
kompetencie ZŠ –b-v.

6 345 000,- 6 345 000,- 0

Krajský školský úrad 
Žilina

Vzdelávacie 
poukazy –ZŠ b.v.

85.280,- 85.280,- 0

Obvodný úrad 
Ružomberok

Matrika – bež.vyd. 81.164,- 81.164,- 0

Obvodný úrad 
Ružomberok

Evidencia 
obyvateľstva, 
register- b.v.

21.270,- 21.270- 0

ÚPSVaR  Ružomberok Aktivačná činnosť- 
VPP  b.v.

158.624,40 158.624,40 0

ÚPSVaR Ružomberok Sociálna činnosť- 
SOCIA   b.v.

38.524,- 38.524,- 0

ÚPSVaR Ružomberok Stravné pre deti 
v Hmot. núdza  ZŠ

63.577,- 63.577,- 0

ÚPSVaR Ružomberok Školské potreby 
pre deti v HN – ZŠ

16.000,- 16.000,- 0

C. Obec neuzatvorila v roku 2007 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

D. Obec v roku 2007 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 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

- 1 -

Suma  poskytnutých
prostriedkov 
v roku 2007

- 2 -

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2007

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky    350. 000,- Sk    350. 000.- Sk 0
Združenie Domka- bežné výdavky   59.000,-  Sk 59 .600.-   Sk 0
Slov.zväz záhradkárov-bežné výdavky 7.000,- Sk 7. 000.-  Sk 0
Slov.zväz protifašist.bojovníkov- bež.výd. 4.400,- Sk 4 .400.- Sk 0
Jednota dôchodcov – bež.výdavky 14. 000,- Sk 14. 000.- Sk 0
Červený kríž- bežné výdavky 10. 000,- Sk 10. 000.- Sk 0
Zväz  zdravot.ťažko postihnut. bež.výd. 3. 000,- Sk 3. 000.- Sk 0
Katolícka cirkev  a evanielická cirkev   120. 000,-Sk  120.000,-  Sk 0
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk v účtovnom výkaze ROPO 
SFOV 1-01 k 31.12.2007 je vyrovnaná, kde aktíva predstavujú majetok obce a pasíva 
zdroje jeho krytia - fondy.

K 31.12.2007 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku -    dokladová.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007

Obec Lisková k 31.12.2007 nemá žiadny úver ani pôžičku.

      Obec k 31.12.2007 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnemu rozpočtu  -dočerpať dotáciu do 31.3.2008 – dotácia na opravu obecnej 

budovy  poskytnutá  v  r. 2007 vo výške 200.000,- Sk ,čerpaná –95.419,-Sk,  dočerpať 
104.581,- Sk

- voči  zamestnancom- zrážky z miezd ,sporenie,  poistenie   -  15.362,-  Sk,  vyplatené 
v 01/08

- nájom  KD -  zdravotné stredisko -  /riešený zápočtom/   32.400,-Sk

Obec k 31.12.2007 eviduje tieto pohľadávky 

- dane  od FO a PO vo výške:  664.349,50  Sk /v januári 2008 uhradené 200.000,-Sk/
- poplatky za TKO vo výške :    11.280,-    Sk
- nájom pozemkov pri KD  /riešený zápočtom/  32.400,-Sk
- nájom   7.657,- Sk /uhradený v januári 2008/

V  Liskovej    dňa:  12.5.2008         Ján L a u k o
       starosta obce
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