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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 a finančné operácie ako
prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2018 uznesením č. 15/2018.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.3.2019 uznesením č. 35/2019
- druhá zmena schválená dňa 31.5.2019 uznesením č. 48/2019
- tretia zmena schválená dňa 9.8.2019 uznesením č. 56/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 18.10.2019 uznesením č. 66/2019
- piata zmena schválená dňa 6.12.2019 uznesením č. 71/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

673 520,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
780 375,00

403 110,00
40 410,00
230 000,00

457 165,00
66 910,00
256 300,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

673 520,00

780 375,00

347 310,00
311 210,00
15 000,00

428 925,00
351 450,00
0,00

Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
780 375,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

745 464,16

95,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 780 375,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
745 464,16 EUR, čo predstavuje 95,53 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
457 165,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

460 477,98

100,72

Z rozpočtovaných bežných príjmov 457 165,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
460 477,98 EUR, čo predstavuje 100,72 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
23 415,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

23 384,06

99,87

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 286 443,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 290 763,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,51 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 767,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 318,36 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 394,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 54,72 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 43,07 EUR.
Daň za psa 619,70 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 72,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 924,49 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
27 603,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

27 634,35

100,11

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 302,91 EUR, čo je
84,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 702,15
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 584,76 EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 16,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 23 673,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24 331,44 EUR, čo
je 102,78 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
555,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

557,65

100,48
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 555,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 557,65
EUR, čo predstavuje 100,48 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované iné príjmy a príjmy z odvodov z hazardných hier.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 119 149,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
118 138,41 EUR, čo predstavuje 99,15 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO SR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Prešov, odbor školstva
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Prešov, odbor školstva
OÚ Prešov, odbor školstva
OÚ Prešov, odbor školstva
OÚ Prešov, odbor star. o živ. prostredie
ÚPSVaR
VÚC Prešov

Suma v EUR
5 000,00
50,00
839,20
1 981,00
97,36
6 673,20
1 553,94
24,40
300,63
201,00
864,00
89 571,00
85,16
9 397,52
1 500,00

Účel
Dotácia DHZO
Dobrovoľnícka služba
Voľby – európsky parlament
Dotácia na 5 ročné deti MŠ
Osobitný príjemca
Dotácia na obedy zdarma
Voľby prezidenta
Register adries
REGOB
Dotácia na učebnice do ZŠ
VP
ZŠ
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na §50j a §54
Dotácia na ihrisko

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
66 910,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

110 242,00

164,76

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 66 910,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 110 242,00 EUR, čo predstavuje 164,76 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 338,00 EUR, čo
predstavuje 99,91 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 64 570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 107 904,00 EUR,
čo predstavuje 167,11 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
Účel
18 000,00
Obstaranie vybavenia kuchyne pre MŠ
8 500,00
Rekonštrukcia MŠ v obci Červenica
pri Sabinove
Úrad podpredsedu vlády SR pre 81 404,00
Regionálny príspevok na výstavbu MŠ
investície a informatizáciu
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
256 300,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

174 744,18

68,18

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 256 300,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 174 744,18 EUR, čo predstavuje 68,18 % plnenie.
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 146 296,54 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
14.3.2019 uznesením č. 34/2019.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2019 zo dňa 14.3.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 156 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 28 447,64 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
780 375,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

745 299,27

95,51

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 780 375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 745 299,27 EUR, čo predstavuje 95,51 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
428 925,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

432 819,91

100,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 428 925,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 432 819,91 EUR, čo predstavuje 100,91 % 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 177 412,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
178 459,58 EUR, čo je 100,59 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníka MOS a pracovníkov školstva – MŠ, ŠJ a ZŠ bez právnej subjektivity.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 65 281,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
67 387,43 EUR, čo je 103,23 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov174 659,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
175 782,38 EUR, čo je 100,64 % 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 10 813,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
10 436,29 EUR, čo predstavuje 96,52 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 760,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 754,23
EUR, čo predstavuje 99,24 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
351 450,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

312 479,36

88,91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 351 450,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 312 479,36 EUR, čo predstavuje 88,91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku
Zostatok finančných operácií z minulých rokov
Upravené hospodárenie obce

460 477,98
432 819,91
27 658,07
110 242,00
312 479,36
-202 237,36
-174 579,29
1 879,70
176 458,99
174 744,18
0,00

174 744,18
745 464,16
745 299,27
164,89
-1 879,70
37 719,31
36 004,50

Schodok rozpočtu v sume 174 579,29 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, upravený o
nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 879,70 € bol v
rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu.
Schodok rozpočtu v sume 174 579,29 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený - zvýšený o
nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume
1 875,60 € (tzv. „obedy zadarmo“) a o nevyčerpané prostriedky na učebnice prvouky pre ZŠ
v sume 4,10 € bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu.
Celkový schodok hospodárenia za rok 2019 je v čiastke 176 458,99 EUR.
Rozdiel finančných operácií vo výške 174 744,18 € vznikol použitím prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky v sume 28 447,64 € a prijatím dlhodobého úveru v sume
146 296,54 € a zo zostatku finančných operácií z minulých rokov v čiastke 1 714,81 €. Tento
rozdiel sa použil na vykrytie schodku v čiastke 174 744,18 €.
Zostatok finančných operácií z minulých rokov 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 36 004,50 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
36 004,50 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
36 004,50 €.
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Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019
Popis
Pokladnica
Základný bežný účet
Dotačný účet pre ZŠ
Dotačný účet – revitalizácia obce
Dotačný účet – kamerový systém
Dotačný účet – hmotná nádza
Spolu

Čiastka v €
1 109,63
34 033,23
84,90
499,31
214,54
62,89
36 004,50

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

Suma v EUR
137 454,60

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok

24 272,15

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 33/2019 zo dňa 14.3.2019 – realizácia MŠ

28 447,64

- poplatok – zmena podpisového vzoru
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

3,50
4 767,77
128 507,84

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Tvorbu
a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a vnútorná smernica obce.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

6.

Suma v EUR
609,65
2 017,81
931,10

1 297,67
398,69

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 523 730,37
1 755 906,15
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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

1 321 578,52

1 581 733,63

0
1 175 226,53
146 351,99
202 151,85

0
1 435 381,64
146 351,99
174 016,74

406,11
0
0
1 921,35
200 061,21
0
0
0

169,29
0
0
1 445,30
172 165,33
0
0
155,78

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
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 523 730,37
1 755 906,15
823 850,03
818 036,08
0
0
823 850,03
5 520,59

0
0
818 036,08
178 796,55

0
0
609,65
4 910,94
0
694 359,75

0
1 879,70
555,05
30 065,26
146 296,54
759 073,52

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

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

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

7 015,25
12 467,12
8 264,98
1 889,54
1 879,70
146 296,54
0
199,00
178 012,13

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 015,25
12 467,12
8 264,98
1 889,54
1 879,70
146 296,54
0
199,00
178 012,13
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

SZRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

investičný

146 296,54

0

754,23

146 296,54

Rok
splatnosti

2025

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na výstavbu materskej školy. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

8. 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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

9. 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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- Obec nemá žiadnu rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
viď granty a transfery
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 poskytla dotácie na činnosť centier voľného času

Obec

Pečovská Nová Ves
Lipany
Sabinov
Rožkovany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

684,80
518,40
144,00
51,20

684,80
518,40
144,51,20

0
0
0
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1500,00

1500,00

0

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský

-4-

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Rozpočet obce bol na rok 2019 zostavený ako rozpočet bez uplatňovania programovej
štruktúry v rozpočte obce.

11. 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 berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
176 458,99 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií z minulých rokov na
tvorbu rezervného fondu vo výške 36 004,50 EUR.
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