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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 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 28.12.2018 uznesením č. 13/2018
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 5.4.2019 uznesením č. 30/2019
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 45/2019
- tretia zmena schválená dňa 6.7.2019 uznesením č. 49/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 62/2019
- piata zmena
schválená dňa 16.12.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce
a oznámená na zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2020
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

369.652,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
476.883,00

354.652,00
0,00
15.000,00
364.920,00

429.797,00
0,00
47.086,00
447.055,22

347.420,00
17500,00
0,00
4.732,00

411.045,22
36.010,00
0,00
29.827,78

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
476.883,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

453.211,45

95,04

Z rozpočtovaných celkových príjmov 476.883,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
453.211,45 EUR, čo predstavuje 95,04 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
429.797,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

422.474,54

98,30

Z rozpočtovaných bežných príjmov 429.797,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
422.474,54 EUR, čo predstavuje 98,30 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
179.932,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

175469,59

97,52

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 168.690,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 165.895,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,34 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7.802,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7.033,17 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.601,88 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 1.431,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
6.835,59EUR, za nedoplatky z minulých rokov 197,58 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.990,01 EUR, za pozemky 916,12 EUR a za
stavby 1 073,89 EUR
Daň za psa
Z rozpočtovaných 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 220,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 91,67 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 210,00 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 10,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 124,58 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3.200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.321,37 EUR, čo
predstavuje plnenie na 72,54 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.819,03 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 502,34 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad v sume 7.462,78 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
9.832,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

9.935,46

101,05

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 884,85 EUR, čo je
99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatého kultúrneho domu v sume
884,85 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8.918,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9.025,29 EUR, čo je
101,20 % plnenie. Medzi tieto platby a poplatky patrili správne poplatky v sume 441,89 EUR,
cintorínske poplatky v sume 325,32 EUR, poplatky za stravné a stravné lístky v sume 5 033,98
EUR, poplatok za dobývací priestor z Ministerstva životného prostredia v sume 2 949,95 EUR,
príjem za odpredaj panelov v sume 120 EUR a poplatky za Dom smútku, za relácie v rozhlase
a ostatné poplatky v sume 154,15 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za cintorínske
poplatky v sume 75,96 EUR a pohľadávky voči stravníkom v sume 232,72 EUR.
Úroky z účtov
Z rozpočtovaných 29,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25,32 EUR, čo je 87,31
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2.787,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2.785,02

99,93

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.787,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.785,02 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy v vratiek za dobropisy v sume 1.119,60 EUR, z vratiek
za stravné lístky v sume 25,90 EUR, z vratiek zo sociálnej poisťovne v sume 241,01 EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy patrí aj poplatok za vodu v rómskej komunite v sume 1.248,00 EUR
a splátky jednorazovej sociálnej výpomoci v sume 150,51 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
237 246,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

234 284,47

98,75

Z rozpočtovaných grantov a transferov 237.246,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
234.284,47 EUR, čo predstavuje 98,75 % plnenie. Zoznam prijatých transferov je uvedený
v tabuľke:
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Michalovce
Okresný úrad Košice-školstvo
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Košice
Implementačná agentúra
Okresný úrad Michalovce
Ministerstvo dopravy
Nadácia EPH

Suma v EUR
Účel
19.350,30 Hmot. núdza-strava, šk.pomôcky,
aktiv.politika trhu práce, rodinné
prídavky, osobitný príjemca
182.485,00 Chod základnej školy
241,69 Register adries, REGOB
53,67 Životné prostredie
28.452,70 Terénna sociálna práca
2.672,04 Voľby
29,07 Cesta
1.000,00 oprava schodov pred Domom
smútku

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
47.086,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

30.736,91

65,28

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 47.086,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 30.736,91 EUR, čo predstavuje 65,28 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/2019 zo dňa 27.06.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 1.750,00 EUR na úhradu nákladov súvisiacich s vybudovaním
kamerového systému na cintoríne. V skutočnosti bolo plnenie použité z rezervného fondu
v sume 1.740,96 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 27.06.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 17.800 EUR na zaplatenie projektových prác výstavby MŠ.
V skutočnosti nebolo plnenie použité z rezervného fondu.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/2019 zo dňa 10.10.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 2.000 EUR na nákup auta na dovoz stravy pre výdajnú školskú jedáleň
pre deti Základnej školy v Laškovciach. V skutočnosti bolo plnenie použité z rezervného fondu
v sume 1.710,00 EUR.
Medzi ďalšie finančné operácie patria:
- príjem nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na školstvo z roku 2018 v sume 12.232,95
EUR
- príjem nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na školstvo z roku 2017 v sume 15.000,00
EUR, ktoré boli vrátené späť do ŠR.
- príjem nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na životné prostredie z roku 2018 v sume
53,00 EUR, ktoré boli vrátené späť do ŠR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
447.055,22

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

415.090,65

92,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 447.055,22. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 415.090,65 EUR, čo predstavuje 92,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
411.045,22

Skutočnosť k 31.12.2019

371.775,81

% čerpania

90,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 411.045,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 371.775,81 EUR, čo predstavuje 90,45 % čerpanie.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 218 681,89 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
201.311,08 EUR, čo je 92,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
koordinátora pre menšie obecné služby, terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov
školstva, odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odmeny poslancov a odmeny
členov volebných komisií.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 70.083,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
67 712,48 EUR, čo je 96,62 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa za všetkých
zamestnancov uvedených vyššie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 110.865,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
91.446,83 EUR, čo je 82,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, poplatky za telefón, poštové poplatky, bankové poplatky, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, softvér, školenia a semináre, stravovanie zamestnancov,
poplatky za audit, propagáciu a reklamu, knihy, časopisy, učebné pomôcky, poplatky za vývoz
odpadu, výdavky na kultúrne akcie a ostatné tovary a služby, reprezentačné, právne služby,
poistenie majetku, pracovné odevy, poplatky za internet, prídel do sociálneho fondu, nákup PHM
do auta a kosačky, poplatky za režijné náklady na stravu žiakov.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 11.414,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
11.305,43 EUR, čo predstavuje 99,05 % čerpanie.
Ide o členské poplatky ZMOS, RVC, poplatky pre CVČ a spoločný stavebný úrad Michalovce,
príspevok na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a vyplácanie dávok osobitného
príjemcu pre občanov v hmotnej núdzi.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
36.010,00
43.314,84
120,29
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36.010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 43.314,84 EUR, čo predstavuje 120,29 % čerpanie.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 2.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.483,88 EUR,
čo predstavuje 99,36 % čerpanie. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola zrealizovaná v roku
2017 v celkovej sume 19.871,34 EUR. Záväzok voči dodávateľovi je realizovaný podľa
dohodnutého splátkového kalendára. K 31.12.2019 zostáva neuhradené 13.868,63 EUR.
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b) Nákup osobného automobilu
Z rozpočtovaných 1.710,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1.710,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie. Auto bolo zakúpené do výdajne školskej jedálne na dovoz stravy
pre deti Základnej školy v Laškovciach a bolo v plnej výške hradené z prostriedkov rezervného
fondu.
c) Rekonštrukcia strechy v ZŠ
Z rozpočtovaných 12.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 11.700 EUR,
čo predstavuje 97,50 % čerpanie. Projekt bol podaný na ministerstvo školstva ako podklad
k žiadosti o riešenie havarijnej situácie v ZŠ Laškovce. Dotácia v sume 15.000 EUR z roku 2017
bola vrátená do ŠR.
d) Projektové práce na výstavbu MŠ
Z rozpočtovaných 18.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10.180,00
EUR, čo predstavuje 56,56 % čerpanie. Projektové práce sú k 31.12.2019 neukončené.
e) Výstavba nových chodníkov a vybudovanie kamerového systému na cintoríne
Z rozpočtovaných 1.800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.240,96 EUR,
čo predstavuje 124,50 % čerpanie. Z rezervného fondu bolo použitých 1 740,96 EUR na
kamerový systém a 500 Eur bolo použitých z vlastných prostriedkov na výstavbu chodníkov.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
0,00
0,00
0,00
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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
Vylúčenie z prebytku / 13.845,81 ZŠ +2942,40 strava /
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
422.474,54
371.775,81
50.698,73
0,00
43.314,84
-43.314,84
7.383,89
16.788,21
-9.404,32
30.736,91
0,00

30.736,91
453.211,45
415.090,65
38.120,80
16.788,21
21.332,59
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Prebytok rozpočtu v sume 7 383,89 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 16 788,21 EUR a takto zistený schodok v sume 9 404,32 EUR bol v rozpočtovom roku
2019 vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 9 404,32 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 30 736,91 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu
v sume 9404,32 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 21 332,59 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 21 332,59 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
21.332,59 EUR.

4. 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 42 zo dňa 27.6.2019 obstaranie
kamerového systému na cintoríne
- uznesenie č. 59/2019 zo dňa 10.10.2019
obstaranie osobného automobilu
KZ k 31.12.2019
Stav peňažných prostriedkov :

Suma v EUR
61.823,11
6.741,96
18.681,25

1.740,96
1.710,00
83.795,36

122.345,37 Bankové účty
885,76 Pokladňa
123.231,13 EUR

Krytie peňažných prostriedkov : 83.795,36 KS RF k 31.12.2019
21.332,59 Tvorba RF za 2019
375,07 Sociálny fond
939,90 Nevyčerpané prostr. z fin. náhr. za výrub stromov
2.942,40 Nevyčerpaná dotácia na stravu žiakov ZŠ
13.845,81 Nevyčerpaná dotácia ZŠ bežné výdavky
123.231,13 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 smernica o sociálnom fonde.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1.114,72
1.677,80
2.411,50
381,02

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

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 286.387
1 157.622

1 060.077
97.545
127 838
5

10.002
116.730
0
1.101
927

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 307.116
1.171.070

1 073.525
97.545
134.838
15

10.638
123.235
0
950
1.207

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
1 286 387
386.724

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 307.116
415.557

386.724
56 193

415.557
53.259

8 428
27.136
14 983
5.646
0
843.470

8 428
26.124
11 766
6.941
0
838.300
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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
- sociálnemu fondu
- záväzky voči Slovenskej
elektrizačnej spoločnosti
- iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

16.231,55
7,70
556,51
0
26.123,39
0
381,02
939,90

16.231,55
7,70
556,51
0
26.123,39
0
381,02
939,90

590,19
44 830,26

591,19
44 830,26

Stav úverov k 31.12.2019
Obec v roku 2019 neprijala žiadny úver.
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 z toho:
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
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

Zostatok istiny k 31.12.2019

378.464,01
0,00
0,00
0,00
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)

0,00
378.464,01
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
z toho:
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z Eurofondov

Suma v EUR

378.464,01

215.975,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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:
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

162.488,56
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

162.488,56

0%

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 2019 neposkytla žiadne dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

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.
a) 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-

OÚ KE –
odbor školstva

Bežné – školstvo
Kapitálové rekonštr.strechy/prijaté v 2017/

Ministerstvo

Bežné – REGOB, Register adries

182.485,00

168.639,19

13.845,81
/Použité v
2020

15 000
241,69

0

15.000,00
/ vrátené do
ŠR v 2019 /

241,69

0
12

vnútra
OU odbor
životného
prostredia
Ministerstvo
dopravy
Implementačná
agentúra
OÚ MI

Bežné - ŽP

53,67

0,00

53,67 /
/vrátené do
ŠR v 2019/

Bežné - CD
Bežné – terénna sociálna práca
Bežné - voľby

29,07

29,07

0

28.452,70

28.452,70

0

2672,04

2.007,96

664,08/
/vrátené do
ŠR v 2019/

Bežné – HN, AČ, RP, OP,

UPSVaR

19.350,30

16 407,90

2 942,40
/vrátené do
ŠR v 2020/

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Michalovce - CVČ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

260,40

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

260,40

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala žiadne prostriedky od VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva nemala schválený programový rozpočet.
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.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 21.332,59 EUR zo
zostatku finančných operácií
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