Záverečný účet Obce Zbudza
za rok 2019

Predkladá : Ing. Matej Havrila
Spracoval: Marta Rudňanská
V Zbudzi dňa 28.05.2020
Návrh záverečného účtu -

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.05.2020
zverejnený na webovom sídle obce dňa: 29.05.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa ..........................., uznesením č......

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.

Prebytok/schodok 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 vývoji dlhu k 31.12.2019

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 prebytkový. 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 06.12.2018 uznesením č.48.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 21.06.2019 uznesením č. 22
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2019 uznesením č. 37
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 60.

Rozpočet obce k 31.12.2019

186 738

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
304 565

186 738
0
0
181 815

219 189
79 367
6 009
277 220

169 315
12 500
0
4 923

181 795
12 222
83 203
27 345

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
304 565

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

306 749,89

100,72

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

221 376,02

101,00

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
219 189
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
193 172
195 575,76
101,24
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 166 192 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 169 076,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 823,66 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 931,57 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 892,09 EUR K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
dani za pozemky v sume 435,09 EUR a na dani za stavby v sume 55,92 EUR.
Ostatné dane
Z rozpočtovaných 4 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 676,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,77 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume 445,00 EUR, dane za
komunálny odpad v sume 4 231,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za psa v sume
30,00 EUR a pohľadávky za TKO v sume 250,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
8 321
8 387,83
100,80
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 765,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 220,66 EUR, čo je
110,37 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 770,66
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 320,00 EUR, príjem z
prenajatých strojov a zariadení v sume 130,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 7 215,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 167,17 EUR, čo je
99,34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje správne poplatky v sume 919,64 EUR, poplatok za
porušenie predpisov v sume 30,00 EUR, poplatok z Ministerstva životného prostredia za
prieskumné územie v sume 748,47 EUR, cintorínske poplatky v sume 535,50 EUR, príjem za
opatrovanie v sume 338,00 EUR a príjem za stravné lístky v sume 996,60 EUR, príjem za
stravné v MŠ v sume 2 534,76 EUR, poplatok za detí MŠ v sume 495 Eur a ostatné poplatky v
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sume 519,20 EUR a príjem za odpredaj krovinorezu v sume 50,00 EUR. Obec eviduje
pohľadávku za cintorínske poplatky v sume 14,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
5 010

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 756,92

94,95

Z rozpočtovaných 5 010 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 756,92 EUR, čo je
94,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov v sume 1 868,45 EUR, príjem
z refundácie EUROVIA a Ferko v sume 2 780,97 vrátky z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia v sume 107,50 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
12 686

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

12 655,51

99,76

Prijaté granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
ÚPSVaR Michalovce
Okresný úrad KE, odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Okresný úrad KE - odbor ŽP
Ministerstvo vnútra SR
Granty

Suma v EUR
3 000,00
764,40
510,00
194,22
23,07
42,54
2 761,28
5 360,00

Účel
Dotácia na Dom smútku
Strava pre žiakov
Vzdelávanie MŠ
Register obyvateľov, register
adries
Cestná doprava
Životné prostredie
Voľby do EP, Prezidentské voľby
Sponzorský dar na publikáciu

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

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

79 367

79 365,84

100,00

Uvedený príjem predstavuje príjem zo ŠR na rekonštrukciu a výstavbu miestnej komunikácie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 009

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6 008,03

99,98

Príjmové finančné operácie tvoria prostriedky z rezervného fondu v sume 5 645,74 Eur, ktoré
boli použité na rekonštrukciu Domu smútku, prevod zostatku prostriedkov na účte ŠJ
k 31.12.2018 v sume 362,29 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
277 220

Skutočnosť k 31.12.2019
273 402,43

% čerpania
98,62

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
181 795

Skutočnosť k 31.12.2019
177 991,64

% čerpania
97,91

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 82 900 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
83 224,79 EUR, čo je 100,39 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníčky Domu smútku, poslancov OZ, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby,
pracovníkov materskej školy a školskej jedálne. Ďalej sem patria odmeny kronikárky, odmeny za
kosenie verejných priestranstiev a odmeny členov volebných komisií.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 29 039 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 28 823,00
EUR, čo je 99,26 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa za zamestnancov hore
uvedených.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 62 151 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
58 463,33 EUR, čo je 94,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk , ako sú
cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, kancelárske
potreby a čistiace prostriedky, softvér a licencie, údržba kosačiek, strojov, výpočtovej techniky a
budov, zimná údržba ciest, nákup odpadových nádob, nákup výpočtovej techniky,nákup PHM do
kosačiek a píly, propagácia a reklama, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistenie
majetku obce, tvorba sociálneho fondu, učebné pomôcky pre MŠ, výdavky na voľby, vývoz
TKO, výdavky na pracovné odevy, výdavky na školenia a semináre, výdavky na kultúrne a
športové podujatia, bankové poplatky, výdavky za audit 2018, nákup prevádzkových strojov,
nákup výpočtovej techniky, výdavky na koncesionárske poplatky, poplatky ochranným zväzom,
výdavky na požiarnu ochranu, nákup potravín pre ŠJ, vrátky nevyčerpaných dotácii na stravu v
hmotnej núdzi a vrátky z volieb do ŠR.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6 710 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6 486,50
EUR, čo predstavuje 96,67 % čerpanie. Patria sem členské príspevky ZMOS, RVC, MAS
DUŠA, transfery pre centrá voľného času, transfery pre TJ a súbor Soľanka, platby pre spoločný
školský úrad Vinné, príspevky jednotlivcom pri zosobášení a narodení dieťaťa, príspevky na
dopravu pre dopravný podnik ARRIVA, pre občianske združenie ZBUŠOK a pre mesto Prešov pomoc obyvateľom pri výbuchu plynu v bytovom dome, príspevky na stravu pre deti MŠ
refundovanej z ÚPSVaR, príspevok pre poľovnícke združenie.

6

Splácanie úrokov a úverov
Obec v roku 2019 zaplatila úroky z prijatého úveru v sume 994,02 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
12 222
12 209,16
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

% čerpania
99,89

a/Zásobovanie vodou
Z rozpočtovaných 2 536 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 536,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu - vodovod.
b/Verejné osvetlenie
Skutočne čerpanie k 31.12.2019 bolo v sume 2 037,42 EUR, prostriedky boli použité na
projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia.
c/Náboženské a iné spoločenské služby
Z rozpočtovaných 5 646 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 645,74 EUR.
Prostriedky boli použité na rekonštrukciu Domu smútku zaplatené z rezervného fondu obce.
d/Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo v sume 1 990,00 EUR, prostriedky boli použité na
projektovú dokumentáciu - energetické zhodnotenie budovy materskej školy.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
83 203

Skutočnosť k 31.12.2019
83 201,63

% čerpania
100,00

V roku 2018 bol prijatý úver vo výške 83 201,63, ktorý bol použitý na predfinancovanie PPA
projektu- rekonštrukcia cesty, časť úveru vo výške 79.365,84 EUR bol splatený z prostriedkov
ŠR a časť úveru vo výške 3 835,79 EUR z vlastných prostriedkov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku - strava, šj
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
221 376,02
177 991,64
43 384,38
79 365,84
12 209,16
67 156,68
110 541,06
721,79
109 819,27
6 008,03
83 201,63
- 77 193,60
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PRÍJMY SPOLU

306 749,89
273 402,43
33 347,46
721,79
32 625,67

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 110 541,06 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 ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 721,79 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií

32 625,67 EUR
77 193,60 EUR

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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 255,60 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 255,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania 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 466,19 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 32 625,67 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- rekonštrukcia Domu smútku
- ostatné úbytky - účet školskej jedálne
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
5 740,04
3 341,80

5 645,74
362,29
3 073,81

Krytie finančných prostriedkov : 36 896,30 bankové účty
142,76 pokladňa MŠ a OCÚ
37 039,06 čo predstavuje
- sociálny fond vo výške
617,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky strava
255,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky šj
466,19 EUR
- tvorbu rezervného fondu za rok 2019 v sume
32 625,67 EUR
- KZ rezervného fondu k 31.12.2019 v sume
3 073,81 EUR
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - stravovanie, stravné lístky
- regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
415,23
867,77
785,14
497,86

5. 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

KS k 31.12.2019 v EUR
992 763
978 443

KS k 31.12.2019 v EUR
1 015 061
973 593

880 898
97 545
13 911

876 048
97 545
41 170

187

485

3 077
10 647

2 725
37 960

409

298

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

KS k 31.12.2018 v EUR
992 763
387 672

KS k 31.12.2019 v EUR
1 015 061
416 931

387 672
86 134

416 931
6 864

1 000
415
1 512
83 207
518 957

256
498
6 110
591 266
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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
- iné záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1 895,79

1 895,79

255,60

255,60

54,44
497,86
2 703,69

54,44
497,86
2 703,69

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
196 758,48

Zostatok istiny k 31.12.2019
0

196 758,48

0
§ 17 ods.6 písm. a)
0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie zo ŠR

Suma v EUR

196 758,48
13 649,84
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- dotácie z MŽP SR
- príspevok na zamestnanosťz ÚPSVaR
- príspevok na voľby
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

13 649,84
183 108,64
0

994,02
994,02

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

994,02

183 108,64

0,54 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/2012 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Súbor Soľanka - bežné výdavky
Občianske združenie ZBUŠOK-bežné výdavky
Poľovnícke združenie

2 900
500
400
1 000

1 700
500
400
1 000

1 200
0
0
0

K 31.12.2019 nebola vyúčtovaná dotácia pre Telovýchovnú jednotu.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
11

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 a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Úrad vlády SR
ÚPSVaR MI

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

Dotácia na Dom smútku - bežné
výdavky
Strava pre deti v MŠ-bežné výd.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

3 000,00

3 000,00

764,40

508,80

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

0
255,60
Vrátené v
roku 2020

Krajský školský
úrad KE
Ministerstvo
vnúra SR
Ministerstvo
dopravy SR
Krajský úrad
KE-ŽP
Ministerstvo
vnútra SR
c)

Vzdelávanie MŠ-bežné výdavky

510,00

510,00

0

Register obyvateľov a adriesbežné výdavky
Cestná doprava-bežné výdavky

194,22

194,22

0

23,07

23,07

0

42,54

42,54

0

2 761,28

2 423,67

337,61

Životné prostredie-bežné výdavky
Voľby do EP, Prezidentské
voľby-bežné výdavky

vrátené v
roku 2019

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala dotácie od iných obcí
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala dotácie z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva neuplatňuje programový rozpočet.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 32 625,67 EUR z prebytku
hospodárenia za rok 2019.
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