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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. 04. 2019 uznesením č.
11/2019. Zmena rozpočtu bola schválená 06. 11. 2019 uznesením číslo 15/2019.
Rozpočet obce k 31.12.2019

33 490

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
46 000

33 490
0
0
28 430

46 000
0
0
28 430

28 430
0
0

28 430
0
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
46 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
64 826,90

% plnenia
140

Skutočnosť k 31.12.2019
50 203,05

% plnenia
109

Skutočnosť k 31.12.2019
39 635,27

% plnenia
100

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
46 000,00
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
39 569,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 25 179 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 23 224,99 €.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 540 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 982,55 €,.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 764,78 €.
Daň za psa z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem 175 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 2 700€ bol
skutočný príjem 3 252,73 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
6 381,00

Skutočnosť k 31.12.2019
8 824,84

% plnenia
138

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 1 164 € bol skutočný príjem
722 € (stavebný poplatok – 130€, za overovanie – 24€, za KTV – 80€, hrobové miesta – 460€,
kuka nádoby – 21€, knihy – 7€)
Príjmy z prenajatej budovy a priestorov – 131 €
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 5 217 € bol skutočný príjem vo výške 7 971,84 € (náhrada poistného plnenia
– 155,57€, dobropisy – 4094,27€, peňažné dary a sponzorské – 3 700€)

c) granty a transfery:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
50,00
1 742,94
348
Ide o transfery zo štátneho rozpočtu na REGOB – 31,02 €, Register adries – 19,60 €, Životné
prostredie – 7,56 €, Voľby – 1 684,76 €.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
1. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
11 532,00

% plnenia

Ide o kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 300 € a dotácia zo ŠR na územný plán
obce vo výške 11 232 €..
2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3 091,85

% plnenia

Finančné operácie vo výške 3 091,85 € predstavujú použitie finančných prostriedkov z
predchádzajúceho roka.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
28 430,00

Skutočnosť k 31.12.2019
52 996,40

% čerpania
186

Skutočnosť k 31.12.2019
38 956,40

% čerpania
137

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
28 430,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 9 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 13 050,13 €. Patria sem
mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 4 260 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 522,18 €.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 14 490 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20 248,02 €. Patria
sem náklady na celkovú prevádzku obecného úradu.
Bežné transfery
Čerpanie transferov bolo vo výške 136,07 € - ide o príspevky a členské

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
14 040,00

% čerpania

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% čerpania

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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
50 203,05
38 956,40
11 246,65
11 532,00
14 040,00
-2 508,00
8 738,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 091,85
0,00
3 091,85
64 826,90
52 996,40
11 830,50
0,00

11 830,50

Prebytok rozpočtu v sume 11 830,50 € 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
11 830,50 € - alebo určité percento ako poslanci
budú chcieť

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
1 533,59
0
0
0
0

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

0
0
0
0
1 533,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – pravidelný príjem
- iný príjem
Úbytky - použitie sociálneho fondu :
Doprava do zamestnania
Strava
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
489,05
160,76
0
0
0
0
0
0
649,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

63 109,16

80 918,51

Neobežný majetok spolu

55 566,83

65 759,15

0,00

15 960,00

Dlhodobý hmotný majetok

31 172,18

25 404,50

Dlhodobý finančný majetok

24 394,65

24 394,65

Obežný majetok spolu

7 542,33

15 159,36

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

22,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1 753,93

1 947,78

Finančné účty

5 766,40

13 211,58

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

63 109,16

80 918,51

Vlastné imanie

59 311,02

63 853,96

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

59 311,02

63 853,96

Záväzky

3 798,14

3 332,55

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

489,05

649,81

3 309,09

2 682,74

Bankové úvery a výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

13 732,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- voči dodávateľom

1 010,09
709,70
962,95

EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie 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 2019 neposkytla dotácie v súlade s rozpočtom právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec neprevádzkovala v roku 2019 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) 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.
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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

a)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ŠR

REGOB

31,02

31,02

0

ŠR

VOĽBY

1684,76

1684,76

0

ŠR

REGISTER ADRIES

19,6

19,6

0

ŠR

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

7,56

7,56

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá schválený programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške - uviesť skutočne koľko sa bude tvoriť RF

