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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 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 vyrovnaný
a kapitálový ako schodkový. Schodok vykrytý z finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 7-7/2018.
Zmeny rozpočtu:
- zmena č. 1/2019
dňa 28.03.2019
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 2/2019
dňa 27.05.2019
uznesením č. 20-7/2019
- zmena č. 3/2019
dňa 28.06.2019
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 4/2019
dňa 04.08.2019
uznesením č. 28-13/2019
- zmena č. 5/2019
dňa 30.09.2019
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 6/2019
dňa 02.12.2019
rozpočtové opatrenie starostu

Rozpočet obce k 31.12.2019

542 883,26

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
546 632,13

182 021,00
315 862,26
42 000,00
542 883,26

184 558,02
272 741,28
89 332,83
546 582,13

182 021,00
360 862,26
-

184 558,02
362 024,11
-

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
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
546 632,13

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

487 449,92

89,17

Z rozpočtovaných celkových príjmov 546.632,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
487.449,92 EUR, čo predstavuje 89,17 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
184 558,02

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

191 421,26

103,72

Z rozpočtovaných bežných príjmov 184.558,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
191.421,26 EUR, čo predstavuje 103,72 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
171 570,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

175 340,10

102,2

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 154 110,00 EUR boli k 31.12.2019 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 157 049,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,91 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12.032,98 EUR, čo je
104,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.944,16 EUR a dane zo stavieb boli v sume
3.088,82 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 432,83 EUR, čo je 96,18 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 52,00 EUR, čo je 1040 % plnenie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 65,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 40 EUR, čo je 61,54 % plnenie.
.Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5.440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 5.732,92 EUR, čo je 105,38
% plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
5 227,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

7 772,74

148,7

.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.132,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.066,99 EUR, čo je 94,26 %
plnenie
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 3.055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.247,08 EUR, čo je 204,49
% plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, vkladov
Z rozpočtovaných príjmov 40 EUR bol skutočný príjem vo výške 66,67 EUR, čo je plnenie na 166,68 %.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

392,00

39,20

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
392,00 EUR, čo predstavuje 39,2 % plnenie.
d)

prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7.761,02 EUR bol skutočný príjem vo výške 8.308,42 EUR, čo
predstavuje 107,05 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
ÚPSVaR
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
UPSVaR
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo ŽP
Slovenský futbalový zväz
Dobrovoľná požiarna ochrana

Suma v EUR
1 000,96
1 356,86
1 348,80
904,00
18,00
138,93
23,68
39,36
1 977,88
99,95
1 400,00

Účel
Voľby do EP
Voľby prezidenta SR
Obedy pre deti v MŠ
Príspevok pre 5-ročné deti
Register adries
Hlásenie pobytu, register obyv.
Osobitný príjemca
Starostlivosť o životné prostredie
Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a KD
Mládežnícky futbal
Dobrovoľný hasičský zbor

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2019 boli vyčerpané,
ale nespotrebované prostriedky vo výške 428,40 EUR z dotácie na obedy pre deti v MŠ, ktoré boli
vrátené v roku 2020.
V roku 2020 sa predpokladá, že budú refundované náklady spojené s projektom „Zmena spôsobu
vykurovania OCÚ a KD“ vo výške 4.835,00 EUR.
2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
272 741,28

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

250 124,82

91,71

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 272.741,28 EUR bol skutočný príjem vo výške 250.124,82 EUR čo
je 91,71 % plnenie..
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol predpokladaný vo výške 3 000 EUR a to z predaja
trafostanice. Predaj sa neuskutočnil.
Granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií
Ministerstvo ŽP

Suma v EUR
Účel
3 000,00 Rekonštrukcia fasády na budove MŠ
247 124,82 Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a KD
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané prostriedky
k 31.12.2019 boli vo výške 3.000 EUR na rekonštrukciu fasády v MŠ, ktorá bude prebiehať v roku 2020.
V roku 2020 sa predpokladá, že budú refundované náklady spojené s projektom „Zmena spôsobu
vykurovania OCÚ a KD“ vo výške 9.120,00 EUR.
3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
89 332,83

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

45 903,84

51,39

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 89.332,83 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 45.903,84 EUR, čo predstavuje 51,39 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 59.282,83
EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 45.856,48 EUR.
V rozpočte roku 2019 bolo počítané s realizáciou projektu “Nadstavba a prístavba k hasičskej
zbrojnici“ vo výške 30.000,00 EUR, ktorá sa neuskutočnila. Projekt je možné realizovať do
31.12.2022.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 47,36 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
546 582,13

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

453 657,98

83

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 546.582,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
453.657,98 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
184 558,02

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

160 676,68

87,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 184.558,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
160.676,68, čo predstavuje 87,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 83.606,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 77.082,07 EUR, čo je
92,2 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29.482,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 26.732,16 EUR, čo je
90,67 % čerpanie.
Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 59.406,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 49.023,55 EUR, čo je
82,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11.572,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4.399,34 EUR, čo
predstavuje 90 % čerpanie. Ide o príspevky Spoločnej úradovni, iným obciam na CVČ, dofinancovanie
sociálnych služieb, členské príspevky a financovanie dobrovoľného hasičského zboru a futbalového
zväzu Brezovička.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 490,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 439,56 EUR, čo
predstavuje 89,71 % čerpanie. Ide o záväzkovú províziu.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
362 024,11

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

292 981,30

80,93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 362.024,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
292.981,30 EUR, čo predstavuje 80,93 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)
Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a KD
Rozpočtované prostriedky v sume 314.024,11 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške
292.981,30 EUR, čo predstavuje 93,3 % plnenie.
b)
Nadstavba a prístavba k hasičskej zbrojnici
Z rozpočtovaných 30.000 EUR nebolo žiadne čerpanie k 31.12.2019. V projekt sa bude pokračovať.
c)
Miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 12.000 EUR nebolo žiadne čerpanie k 31.12.2019. V projekt sa bude pokračovať.
d)
Nové toalety v budove kultúrneho domu
Rozpočtované prostriedky v sume 3.000,00 EUR neboli v roku 2019 čerpané.
e)
Rekonštrukcia fasády na budove Materskej školy
Z rozpočtovaných 3.000,00 EUR nebolo žiadne čerpanie k 31.12.2019. V projekt sa bude pokračovať.
3. Výdavkové finančné operácie
V roku 2019 obec neplánovala čerpanie finančných transakcií.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

187 910,09 0
157 165,51 0
30 744,58 0
250 124,82 0
292 981,30 0
- 42 856,48 0
- 12 111,90 0
3 428,40 0
- 15 540,30 0
45 903,84 0
0,00 0
45 903,84 0
483 938,75 .
450 146,81 .
33 791,94 0
3 428,40 0
30 363,54 0

Schodok rozpočtu v sume -12.111,90EUR 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 3.428,40 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
15 540,30 EUR
Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3.000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu fasády budovy MŠ
3 000,00 EUR

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 428,40 EUR, a to na :
- obedy pre deti v MŠ
428,40 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 45 903,84 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
15 540,30 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 30.363,54 EUR, navrhujeme použiť na :
- vykrytie negatívnych následkov pandémie COVID-19 na bežné a kapitálové výdavky vo výške
30 363,54 EUR
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 28-13/2019 zo dňa 4.8.2019 spolufinancovanie projektu
„Zmena vykurovania OCÚ a KD“
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
33 375,24 0
18 390,10 0
2 019,72 0
45 856,48 0
7 928,58 0

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2019
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
6 000,00 0
6 000,00 0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel - 0,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- finančný príspevok
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
669,45
627,42
31,37
251,16
250,00
827,08
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0
0
0
0
0
0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

ZS k 1.1.2019
569 894,78 0

KZ k 31.12.2019
824 747,08 0

-

-0
751 596,32 0
73 150,76 0
122 121,82 0

496 744,02 0
73 150,76 0
132 961,27 0
2 124,54 0

2 876,17 0

-

870,64 0
129 966,09 0

1 270,31
117 975,34
335,27
947 204,17

477,96 0
703 334,01 0

0
0
0
0

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

ZS k 1.1.2019
381 822,08 0

KZ k 31.12.2019
400 634,88 0

-

Bankové úvery a ostatné prijaté
výpomoci
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu

381 822,08 0
42 088,16 0

400 634,88 0
46 742,41 0

400,00
30 047,36
669,73
10 971,07

400,00
33 000,00
827,08
12 515,33

0
0
0
0

-

279 423,77 0
703 334,01 0

499 826,88 0
947 204,17 0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v
EUR
2 515,95 0
5 755,91 0
3 360,54 ,
545,72 0
337,21 0
12 515,33 0
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0
0
0
0

z toho v lehote
splatnosti

2 515,95
5 755,91
3 360,54
545,72
337,21
12 515,33

z toho po lehote
splatnosti

-

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 s VZN č. 1/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel:
- fyzickej osobe vo výške 100 EUR na reprezentáciu obce v chove holubov
- neziskovej organizácii INTERsen vo výške 720 EUR za poskytované služby v Dennom stacionári

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

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

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 dotácie

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo financií
ÚPSVaR
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
UPSVaR
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo ŽP
Slovenský futbalový
zväz
Dobrovoľná požiarna
ochrana

Účel

Voľby do EP
Voľby prezidenta SR
Rekonštrukcia fasády na budove MŠ
Obedy pre deti v MŠ
Príspevok pre 5-ročné deti
Register adries
Hlásenie pobytu, register obyv.
Osobitný príjemca
Starostlivosť o životné prostredie
Zmena spôsobu vykurovania OCÚ a
KD
Mládežnícky futbal
Dobrovoľný hasičský zbor
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Suma
Suma
poskytnutých
použitých
prostriedkov prostriedkov
v roku 2019
v roku 2019
1 000,96
1 000,96
1 356,86
1 356,86
3 000,00
0,00
1 348,80
1 348,80
904,00
904,00
18,00
18,00
138,93
138,93
23,68
23,68
39,36
39,36
249 102,70
249 102,70

Rozdiel

0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99,95

99,95

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

b)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Brezovica - ZŠ
Mesto Lipany - ZŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
996,18,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
996,18,-

Rozdiel

0
0

Obec v roku 2019 poskytla z rozpočtu obce dotácie na prevádzku centier voľného času.
d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2019 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez programovej štruktúry.

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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
vykrytie
negatívnych následkov pandémie COVID-19 na bežné a kapitálové výdavky vo výške
30 363,54 EUR.
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