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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 12-14/12-2018
Rozpočet bol zmenený Rozpočtovými opatreniami starostu obce č. 1-24/2019.
OPERATÍVNA EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ v roku 2019

Poradové
číslo
rozpočtového
opatrenia

Dátum
zmeny
rozpočtovým
opatrením

Rozpočtové
opatrenie v súlade s
§ 14, ods. 2, písm.
a), b), c), d)

Zmeny rozpočtu
v príjmoch
EUR

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
EUR

1.

08.01.2020

a), b)

+114,65

2.

21.01.2019

a), c)

+ 829,82

+ 452,52

3.

08.02.2019

a)

4.

05.03.2019

b), c)

5.

06.03.2019

a)

6.

06.03.2019

a)

7.

14.03.2019

b), c)

+ 1.218,70

+ 1.218,70

8.

28.03.2019

b), c)

+ 1061,24

+ 924,06

9.

01.04.2019

a)

10.

23.04.2019

b), c)

+ 76.606,06

+ 76.583,62

11.

31.05.2019

a)

13.

14.06.2019

b), c)

+ 413,78

+ 413,78

14.

28.06.2019

b), c)

+ 250,28

+ 250,28

15.

30.06.2019

b), c)

+ 47.131,12

+ 47.131,12

16.

09.07.2019

b), c)

+ 20.554,62

+ 20.554,62

17.

11.07.2019

b), c)

+ 56.349,18

+ 56 349,18

18.

11.07.2019

b), a)

+ 182,14

19.

07.07.2019

b), c)

+ 123,72

+ 123,72

20.

07.08.2019

a)

21.

15.08.2019

a), b)

+ 1.620,87

+1.002,45

22

15.12.2019

b)

+ 927,56

+ 927,56

23

15.12.2019

a)

24.

15.12.2019

a)
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Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

374.150,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
627.592,26

373.150,00
1.000,00
0,00
374.150,00

420.700,29
76.000,00
130.891,97
627.592,26

334.050,00
40.100,00
0,00
0,00

362.081,22
265.511,04
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
627.592,26

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

621.036,13

98,96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 627.592,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 621.036,13 EUR, čo predstavuje 98,96 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
420.700,29

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

414.990,16

98,64

Z rozpočtovaných bežných príjmov 420.700,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
414.990,16 EUR, čo predstavuje 98,64 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
236.542,19

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

233.555,41

98,

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 213.959,41 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume213.929,41 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16.125,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15.548,93 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.596,24 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4.952,69 EUR EUR.
Za rozpočtový rok neboli zinkasované nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.751,66 EUR.
Daň za psa ................................................................................................... 245,00
Daň za užívanie verejného priestranstva ..................................................
0,00
Daň za nevýherné hracie prístroje ............................................................
0,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ...................... 3.433,00
Daň za dobývací priestor …....................................................................... 399,07
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
8.654,94

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6.167,59

71,26

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 723,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 723,54 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 182,14 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 241,40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 300,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7.931,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.444,05 EUR, čo je
68,64 % plnenie.
221 – Administratívne a správne poplatky
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 839,02 EUR, čo je
83,90 % plnenie.
222 – Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0 %
plnenie.
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Z rozpočtovaných 3.884,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.077,87 EUR, čo je
53,50 % plnenie.
- poplatok za rozhlas …...........................................................................................
192,81
- poplatok za prenájom Kultúrnej miestnosti /HOSTINEC/, poplatok za prepožičanie
elektrického náradia, obradnú miestnosť v Dome smútku, prepožičanie elektrického
náradia …...............................................................................................................
615,02
- nájomné za hrobové miesta ….................................................................................. 932,00
- príjem od rodičov na stravu a réžiu pre deti v ZŠ …...............................................
86,40
- príjem za Materskú školu ….................................................................................... 195,00
- príjem z predaja prebytočného majetku …..............................................................
56,64
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229 – Príjem za odber podzemnej vody
Z rozpočtovaných 2.997,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.527,16 EUR, čo
je 84,32 % plnenie
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1.225,37

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1.225,37

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.225,37 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1.225,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek – preplatkov z
ročného zúčtovania zdravotného poistenia a preplatkov za elektrickú energiu.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 174.257,79 EUR bol skutočný príjem vo výške
174.041,79 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma
v EUR

OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor finančný, Spišská N.Ves
OÚ, odbor finančný, Spišská N.Ves
MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
OÚ , odbor ŽP, Košice
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
Ministerstvo financií SR

141.333,00
452,00
1.498,00
11.088,00
3.500,00
281,00
924,06
529,34
205,59
18,00
58,22
348,60
3.726,38
5.079,60

5.000,00

Normatívne finančné prostriedky
Dotácia na deti predškolského veku
Vzdelávacie poukazy
Asistent učiteľa
Sociálne znevýhodnené prostredie
Príspevok na učebnice
Dotácia:VOĽBY PDREZIDENTA SR
Dotácia:VOĽBY do ERURÓPSKEHO PARLAMENTU
Prenesený výkon - REGOB
Dotácia na úseku adries
Prenesený výkon - ŽP
Dotácia na škol. potreby pre deti v HN
PnD – osobitný príjemca
Dotácia na stravu pre deti v ZŠ
Dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
76.000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

75.154,00

98,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 76.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 75.154,00 EUR, čo predstavuje 98,89 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
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Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 154,00 EUR, čo
predstavuje 15,4 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 75.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 75.000,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej
politiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej
politiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15

Suma
v EUR
25.000,
00
50.000,
00

Účel
Obstaranie unimobuniek slúžiacich
pre marginanalizované komunity
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií po výstavbe
verejného vodovodu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
130.891,97

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

130.891,97

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 130.891,97 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 130.891,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2019 nebol prijatý úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 zo dňa 13.06.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 106.191,04 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 104.485,47 EUR.
V roku 2019 boli použité:
Uznesenie zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 Rozpočtové
zo dňa 13.06.2019
hospodárenie - prebytok
106.191,04
Čerpanie Rezervného fondu:
- 104.485,47
Uznesenie zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 Rekonštrukcia – KULTÚRNY DOM
47.431,12
Uznesenie zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 Rekonštrukcia – KULTÚRNY DOM
20.554,62
Uznesenie zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 Rekonštrukcia – KULTÚRNY DOM
150,55
Uznesenie zastupiteľstva č. 29-13/06-2019 Rekonštrukcia – MIESTNE KOMUNIKÁCIE
36.349,18
V roku 2019 boli do rozpočtu obce s kódom 131I zapojené a následne použité nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 25.788,08 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a finančné
prostriedky Sociálneho fondu z predchádzajúcich období zapojené a následne použité v celkovej
výške 618,42 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň
Kapitálové príjmy
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň
Príjmové finančné operácie:
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Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
627.592,26

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

597.916,93

95,27

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 627.592,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 597.916,93 EUR, čo predstavuje 95,27 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
362.081,22

Skutočnosť k 31.12.2019

344.311,26

% čerpania

95,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 362.081,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 344.311,26 EUR, čo predstavuje 95,09 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 169.026,86 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
168.149,55 EUR, čo je 99,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 60.471,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
58.764,42 EUR, čo je 97,18 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 125.052,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
113.835,03 EUR, čo je 91,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7.530,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
3.562,26 EUR, čo predstavuje 47,31 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
265.511,04

Skutočnosť k 31.12.2019
253.605,67

% čerpania
95,52

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 265.511,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 253.605,67 EUR, čo predstavuje 95,52 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie unimobuniek slúžiacich pre marginanalizované komunity
Z rozpočtovaných 34.171,11 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 34.171,11
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Obstaranie – nákup budovy bývalej COOP JEDNOTA
Z rozpočtovaných 34.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 34.500,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie
c) Obstaranie – nákup pozemkov pri budove bývalej COOP JEDNOTA
Z rozpočtovaných 5.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5.500,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
d) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 106.349,18 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 106.349,18
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 81.176,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 69.332,29
EUR, čo predstavuje 85,41 % čerpanie

3. Výdavkové finančné operácie
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Bežné výdavky
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň
Kapitálové výdavky
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

414.990,16
414.990,16
0,00

344.311,26
344.311,26
0,00

+ 70.678,90
75.154,00
75.154,00
0,00

253.605,67
253.605,67
0,00

- 178.451,67

- 107.772,77
- 2917,48
- 110.690,25
130.891,97
0,00

+ 130.891,97
621.036,13
597.916,93

23.119,20
- 2.917,48

+ 20.201,72
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
*) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume …..................................... 2.917,48 EUR
a to na :
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon v oblasti školstva – školské
stravovanie na 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 2.083,80 EUR

*) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume.........

833,68 EUR

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 107.772,77 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku
2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu …........................................................................... 104.485,47 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 3.287,30 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume …...... 3.287,30 EUR
Prebytok rozpočtu 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 sa upravuje - znižuje o :

g)
b)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2.917,48 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume …................................... 2.083,80 EUR
nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fond v sume …......................................................................................... 833,68 EUR,

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 20.201,72 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu …........................... 20.201,72 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
20.201,72 EUR.
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií

Suma v EUR
42.028,10
0,00
0,00
64.163,03

Úbytky - použitie rezervného fondu :

- 104.485,47

* rekonštrukcia – KULTÚRNY DOM
* rekonštrukcia – MIESTNE KOMUNIKÁCIE
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

68.136,29
36.349,18
0,00
0,00

KZ k 31.12.2019

1.705,66

Peňažný fond
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň.

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravujú Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2019.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
618,42
1.396,46
0,00
0,00
1.069,50
0,00
0,00
111,70
833,68

Fond prevádzky, údržby a opráv
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň
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Fond rozvoja bývania
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1.786.277,25
1.632.940,66

KZ k 31.12.2019 v EUR
1.887.823,40
1.837.959,15

0,00
1.546.580,28
86.360,38
152.445,47

0,00
1.751.598,77
86.360,38
48.814,94

951,26
0,00
0,00
8.241,77
143.252,44
0,00
0,00
891,12

845,29
0,00
0,00
11.137,45
36.832,20
0,00
0,00
1.049,31

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1.786.277,25
189.394,10

KZ k 31.12.2019 v EUR
1.887.823,40
203.391,17

0,00
0,00
189.231,76
43.959,94

0,00
0,00
203.391,17
25.661,88

0,00
25.788,10
618,42
17.553,42
0,00
1.552.923,21

0,00
3.451,06
833,68
21.377,14
0,00
1.658.770,35
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

3.447,91
9.970,85
6.390,66
1.567,72
3.451,06
0,00
0,00
833,68
25.661,88

z toho po lehote
splatnosti

3.447,91
9.970,85
6.390,66
1.567,72
3.451,06
0,00
0,00
833,68
25.661,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2019
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2019 obsahovú náplň. Obec nedpodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň

h) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Bežné výdavky:
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor finančný, SNV
OÚ, odbor finančný, SNV
MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
OÚ , odbor ŽP, Košice
ÚPSVaR, Sp. N. Ves
ÚPSVaR, Sp. N..Ves
ÚPSVaR, Sp. N. Ves
Ministerstvo financií SR
Kapitálové výdavky:
Ministerstvo financií SR,
Sekcia rozpočtovej politiky,
Štefanovičova 5, 817 82
Bratislava 15

Ministerstvo financií SR,
Sekcia
rozpočtovej
politiky, Štefanovičova
5, 817 82 Bratislava 15

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

Normatívne finančné prostriedky
Dotácia na deti predškolského veku
Vzdelávacie poukazy
Asistent učiteľa
Sociálne znevýhodnené prostredie
Príspevok na učebnice
Dotácia:VOĽBY PDREZIDENTA SR
Dotácia:VOĽBY
do ERURÓPSKEHO PARLAMENTU
Prenesený výkon - REGOB
Dotácia na úseku adries
Prenesený výkon - ŽP
Dotácia na škol. potreby pre deti v HN
PnD – osobitný príjemca
Dotácia na stravu pre deti v ZŠ
Dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedk
ov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

141.333,00
452,00
1.498,00
11.088,00
3.500,00
281,00
924,06
529,34

141.333,00
452,00
1.498,00
11.088,00
3.500,00
281,00
924,06
529,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

205,59
18,00
58,22
348,60
3.726,38
5.079,60
5.000,00

205,59
18,00
58,22
348,60
3.726,38
2.995,80
5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,80
0,00

Obstaranie unimobuniek slúžiacich pre
marginanalizované komunity

25.000,00

25.000,00

0,00

Rekonštrukcia miestnych komunikácií po
výstavbe verejného vodovodu

50.000,00

50.000,00

0,00
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i) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

j) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
- 03 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

-4-

-4-

k) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

VÚC

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
17

Účtovná jednotka v účtovnom roku 2019 neuplatňovala programy v rozpočte obce

13. Uznesenie:

Uznesenie č.69-25/06-2020
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Uznesenie č. 70-25/06-2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad/ s výhradami (uviesť konkrétne
výhrady k záverečnému účtu obce)
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
20.201,72 EUR
3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne:
a) počiatočný stav
:
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 :
c) konečný stav
:

1.705,57 EUR
20.201,72 EUR
21.907,29 EUR

Vyhotovila: Viera Drabová
V Závadke, dňa 26.06.2020
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