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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 zo dňa 21. 03. 2019 
uznesenie č. 19/2019. 
Zmeny rozpočtu: 

- Prvá zmena schválená dňa 14. 8. 2019 uznesením č. 40/2019, 
- druhá zmena schválená dňa 13. 9. 2019 uznesením č. 48/2019, 
- tretia zmena schválená dňa 23. 9. 2019 starostom obce, 
- štvrtá zmena schválená dňa 30. 12. 2019 uznesením č. 61/2019, 
- piata zmena schválená dňa 31. 12. 2019 starostom obce, 

 
Rozpočet obce k 31.12.2019 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1.842.681,- 2.118.119,- 
z toho :   
Bežné príjmy 1.631.751,- 1.702.467,- 
Kapitálové príjmy - 237.350,- 
Finančné príjmy 159.689,- 139.744,- 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 51.241,- 38.558,- 
Výdavky celkom 1.842.681,- 1.955.226,- 
z toho :   
Bežné výdavky 675.541,- 665.758,- 
Kapitálové výdavky 243.992,- 358.620,- 
Finančné výdavky - 16,- 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 923.148,- 930.832,- 
Rozpočtové hospodárenie obce - + 162.893,- 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2.118.119,- 2.121.260,87 100,15 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.118.119,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
2.121.260,87 EUR, čo predstavuje 100,15  % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1.702.467,- 1.702.459,79 100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.702.467,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
1.702.459,79 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

765.739,- 765.738,32 99,99 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 726.354,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 726.354,10 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,00 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 18.252,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18.250,74 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.867,53 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7.687,80 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 695,41 
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  15.876,21 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 
2.374,53 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a pes v sume 
451,83  EUR. 
 
Daň za psa  730,00 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva 840,04 € 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19.563,44 €. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

72.797,- 72.777,03 99,97 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 25.831,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25.831,31 EUR, čo je 
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.614,61 
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume  23.873,70 EUR a príjem 
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 343,- €. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 46.519,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 46.498,88 EUR, čo je 
99,96 % plnenie.  
 
Úroky z vkladov 
Úroky z vkladov z rozpočtovaných 447,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 
446,84 EUR, čo je 99,96 %.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10.688,- 10.701,11 100,12 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10.688,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 
10.701,11 EUR, čo predstavuje 100,12 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, z výťažkov lotérií  a iné príjmy. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 853.243,- EUR bol skutočný príjem vo výške 853.243,33 
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
BECA  150,00 Otvorenie cesty - grant 
RUPE, s.r.o. 150,00 Otvorenie cesty - grant 
Ministerstvo vnútra 754.495,35 CO, matrika, ZŠ, MŠ, RO, RA, 

voľby, ŽP 
Úrad práce – implementačná agentúra 
MV 

14.712,90 TSP 

Úrad práce 72.930,28 AČ, STR,UP,RP,OP 
Metod. Pedagog. Centrum - 
Ministerstvo školstva 

6.742,13 NPŠOV 

Ministerstvo kultúry - fond na podporu 
umenia 

1.000,- Na nákup kníh pre knižnicu 

Ministerstvo školstva 3.062,67 NPPOP 
 
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 

237.350,- 237.350,- 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 237.350,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 237.350,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 300,- EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
Granty a transfery 
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Z rozpočtovaných 237.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 237.000,- EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo financií 37.000,- Multifunkčné ihrisko 
Environmentálny fond 200.000,- Výstavba časti vodovodu 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

139.744,- 139.743,68 100,00 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 139.744,- EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.201.98 v sume 139.743,68 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 28/2019 zo dňa 31. 5. 2019 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 358.810,95 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 139.743,68 EUR, na 
krytie: 

- nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 10.000,-  EUR (bezbariérový vstup do ocu) 
- nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 10.500,-  EUR (výmena umelého trávnika) 
- nevyčerpaných prostriedkov ZŠ v sume 19.544,84 EUR 
- na výstavbu vodovodu - splátka na ulici Hlavnej z roka 2018 v sume 73.450,- € 

a spoluúčasť na ulici Majerská v sume 13.232,84 €, 
- prijaté finančné zábezpeky v sume 13.000,- € (bytovka) 
- odvod správneho poplatku IOMO v sume 16,- € 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..     
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

36.052,- 39.201,50 108,73 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 36.052,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
39.201,50 EUR, čo predstavuje  108,73 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                          39.201,50 EUR 
 
Kapitálové príjmy  
Základná škola nemala žiadne kapitálové príjmy v roku 2019. 
 
Príjmové finančné operácie 
ZŠ mala zostatok fin. prostriedkov z roka 2018 v sume 2.505,90 EUR. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1.955.226,- 1.935.537,83 98,99 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.955.226,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 1.935.537,83 EUR, čo predstavuje 98,99 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

665.758,- 663.884,71 99,72 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 665.758,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 663.884,71 EUR, čo predstavuje 99,72 % 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 294.870,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
294.358,69 EUR, čo je 99,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  
matriky,  aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 113.392,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
112.979,59 EUR, čo je 99,64 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 222.598,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
221.650,51 EUR, čo je 99,57 % 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. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 34.898,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
34.895,92 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo 
predstavuje 0 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

288.707,- 288.706,84 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 288.707,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 288.706,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) 0111 obec – 711001 nákup pozemkov (záhrady Tomko, Seman, Hrivňák) v sume 6.680,- €,  
                         712001 kúpa rodinných domov (Bundová, Kačová) v sume 44.000,- €, 
                         716 projektová dokumentácia bezbar. vstup na ocu v sume 500,- €, 
                         717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – bezbariérový vstup na ocu   
                                      v sume 10.000,- € z dotácie a 1.601,43 € z vlastných prostriedkov, 
b) 0620 rozvoj obce – 716 projekt. dokumentácia na 18-bytový dom v sume 6.222,- €,                      
c) 0630 zásobovanie vodou – 716 projekt. dokumentácia v sume 24,- €,                             
                                      717001 realizácia nových stavieb v sume 215.232,84 € (200.000,- €   
                                                  z dotácie, 15.232,84 € z vlastných ale z dvoch zdrojov 41 a 46), 
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d) 0810 Športové služby - 716 projektová dokumentácia detské ihrisko v sume 590,- €, 
                                             

 
 

3. Výdavkové finančné operácie  
  
Obec mala  v roku 2019 výdavkové finančné operácie, a to poplatky IOMO v sume 16,- €.  
 
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

930.832,- 913.336,85 98,12 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 930.832,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume  913.336,85 EUR, čo predstavuje 98,12 % čerpanie.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                          913.336,85 EUR 
 
Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

- - - 
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola                                          nemala žiadne 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1.741.661,29 
z toho : bežné príjmy obce  1.702.459,79 

             bežné príjmy RO 39.201,50 

Bežné výdavky spolu 1.577.221,56 
z toho : bežné výdavky  obce  663.884,71 

             bežné výdavky  RO 913.336,85 

Bežný rozpočet + 164.439,73 
Kapitálové  príjmy spolu 237.350,- 
z toho : kapitálové  príjmy obce  237.350,- 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 358.300,27 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  358.300,27 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  - 120.950,27 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 43.489,46 
Vylúčenie z prebytku  - 72.051,45 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 28.561,99 
Príjmové finančné operácie  142.249,58 

Výdavkové finančné operácie 16,- 

Rozdiel finančných operácií + 142.233,58 
PRÍJMY SPOLU   2.121.260,87
VÝDAVKY SPOLU 1.935.537,83
Hospodárenie obce                                             + 185.723,04
Vylúčenie z prebytku                                               - 72.051,45
Upravené hospodárenie obce + 113.671,59

 
7.varianta :   
Prebytok rozpočtu v sume  + 43.489,46 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 sa upravuje o nevyčerpané 
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 
rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách vo výške 72.051,45 EUR   zo ŠR - (stravovacie návyky ZŠ ŠJ v sume 
14.413,20 €, normatívne ZŠ v sume 16.330,- € a dotácia na multifunkčné ihrisko – kapitálové 
v sume 37.000,- €) a podľa osobitného predpisu (strava a réžia ŠJ ZŠ 4.308,25 €) a takto zistený 
schodok v sume - 28.561,99  EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný  

- z finančných operácií v sume 28.561,99 EUR. 
 
Zostatok  finančných operácií v sume  + 142.233,58 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitál. rozpočtu v sume 28.561,99 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 + 113.671,59  EUR, navrhujeme použiť na : 
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- tvorbu rezervného fondu 113.671,59  EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
113.671,59 EUR.  
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  40.385,-      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2019 40.385,-      

 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 3.722,88 
Prírastky - povinný prídel -        %                    3.152,- 
               - povinný prídel -        %                        
               - splátka pôžičky 450,-     
Úbytky   - závodné stravovanie                     730,26 
               - regeneráciu PS, dopravu                
               - dopravné                             
               - jubileum, pôžička                                              890,- 
KZ k 31.12.2019 5.704,62 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019   
 
A K T Í V A  

Názov   Obec  k  31.12.2019  v € ZŠ  k  31.12.2019 v EUR 
Majetok spolu 6.613.211,06 4.119.921,62 
Neobežný majetok spolu 2.170.470,37 4.035.447,92 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok - - 
Dlhodobý hmotný majetok 1.829.044,84 4.035.447,92 
Dlhodobý finančný majetok 341.425,53 - 
Obežný majetok spolu 4.432.808,25 82.332,21 
z toho :   
Zásoby 594,24 6.466,51 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4.040.872,89 - 
Dlhodobé pohľadávky - - 
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Krátkodobé pohľadávky  8.368,52 1.309,04 
Finančné účty  382.972,60 74.556,66 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 
Časové rozlíšenie  9.932,44 2.141,49 
 
P A S Í V A  

Názov Obec  k  31.12.2019 v € ZŠ  k  31.12.2019 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 6.613.211,06 4.119.921,62 
Vlastné imanie  3.319.631,15 - 438,05 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  - - 
Fondy - - 
Výsledok hospodárenia  3.319.631,15 - 438,05 
Záväzky 139.689,59 4.113.168,17 
z toho :   
Rezervy  1.200,00 - 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 67.743,20 4.040.872,89 
Dlhodobé záväzky 5.704,62 3.352,67 
Krátkodobé záväzky 65.041,77 68.942,61 
Bankové úvery a výpomoci - - 
Časové rozlíšenie 3.153.890,32 7.191,50 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Obec - Záväzky celkom 
k 31.12.2019 v EUR 

ZŠ - Záväzky celkom 
k 31.12.2019 v EUR 

 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 16.229,47 1.855,22  
- zamestnancom 17.214,70 36.788,03  
- poisťovniam  14.728,94 23.862,01  
- daňovému úradu 3.232,85 5.507,73  
- ostatné dane a poplatky 345    
- štátnemu rozpočtu 357, 355, 351 67.743,20 4.040.872,89  
- sociálny fond 472 5.704,62 3.352,67  
- štátnym fondom    
- ostatné záväzky 379, 324, 323 14.835,81 929,62  
- ostatné dlhodobé zábezpeka 479    

Záväzky spolu k 31.12.2018 139.689,59 4.113.168,17  
 

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): 
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. Obec 
nečerpala návratné zdroje financovania.  
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. Keďže obec 
nečerpala úver, tak ani nič nesplácala. 

 
 
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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 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 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
FK Michaľany – bežná činnosť 20.000,00 20.000,00  
Rímsko kat. cirkev 500,00 500,00  
Grécko kat. cirkev 500,00 500,00  
Reformovaná cirkev 500,00 500,00  
Združenie OLDSTAR 1.000,00 1.000,00  
Červený kríž 1.300,00 1.300,00  
Stolnotenisový klub 2.000,00 2.000,00  

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007 
o dotáciách. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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 
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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 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ – originálne kompet. 107.300,00 107.300,00  
ZŠ – vlastné príjmy 5.865,52 5.865,52  
ZŠ - zostatok z roka 2018 2.505,90 2.505,90  
 
- 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 - 

ZŠ - normatívne a nenormatív.     737.214,66 720.884,66 16.330,00 
 
b) 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 - 

Ministerstvo vnútra CO, matrika, ZŠ, MŠ, RO, RA, 
Voľby, ŽP 

754.495,35 738.165,35 16.330,- 

Ministerstvo financií Multifunkčné ihrisko 37.000,- - 37.000,- 
Úrad práce AČ, STR, UP, RP, OP, ŠNZ 72.930,28 58.517,08 14.413,20 
Implementačná 
agentúra MV – úrad 
práce 

Terénne sociálna práca  
 

14.712,90 

 
 

14.712,90 

 

Ministerstvo financií Vodovod - ďalšia etapa 200.000,- 200.000,-  
Min. kultúry - fond na 
podporu umenia 

Knižničný fond - doplnenie kníh do 
knižnice 

1.000,- 1.000,-  

Min. školstva - MPC Škola otvorená všetkým 6.742,13 6.742,13  
Min. školstva - MPC POP 3.062,67 3.062,67  

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 
CVČ  - Mesto Trebišov 130,- 130,-  
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         

 
Obec nevytvára programový rozpočet. 
 
 
 
 

13. Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške + 43.489,46 

EUR. 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (43.489,46 €) 

a  zostatku finančných operácií  (142.233,58 €) na:  
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR ZŠ -  normatívne v sume 16.330,- €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR ZŠ ŠJ - stravovacie návyky v sume  
  14.413,20 €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR kapitálové - multifunkčné ihrisko   
  v sume 37.000,- €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu (strava a réžia ŠJ  
  ZŠ)  v sume 4.308,25 €, 
- tvorbu rezervného fondu (10 % povinná tvorba nebude)  v sume 113.671,59 €,  
 
Obecné zastupiteľstvo musí špecifikovať účel použitia  prostriedkov rezervného fondu z roka 
2019 v sume 113.671,59 €. 

 
V rozpočte na rok 2020 sa nepredpokladalo použitie prostriedkov rezervného fondu (kód zdroja 
46) z roka 2019, iba z predošlých rokov. Preto je potrebné rozhodnúť o použití týchto 
prostriedkov pri schválení záverečného účtu za rok 2019.  
Návrh je nasledovný: 
- rekonštrukcia a modernizácia ČOV - vzduchotechnika v sume 15.000,- €, 
- projektová dokumentácia rekonštrukcie ČOV v sume 10.000,- €, 
- spoluúčasť ku rekonštrukcii ČOV v sume 30.000,- €, 
- výstavba vodovodu ďalšia etapa vo výške 58.671,59  €, 
 
 


