
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Nižný Klátov 
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Predkladá :Ing. Staníková Gabriela 

Spracoval: Kolesárová Jozefína 

 

V Nižnom Klátove  dňa  13.5.2020 

 

 

Návrh záverečného účtu: 
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa   2.6.2020 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa   2.6.2020 

 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove dňa   29.6.2020 

uznesením č. 80 /2020 

 

Záverečný účet:  
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.7.2020 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce  10.7.2020 
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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.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.04. 2019 uznesením č. 34 

 Zmeny rozpočtu: 

  -  zmena rozpočtu schválená dňa    27. 06. 2019   uznesením č. 45 

   - zmena rozpočtu schválená dňa    15. 08. 2019   uznesením č. 52 

   - zmena rozpočtu schválená dňa    10. 10. 2019   uznesením č. 58 

   - zmena rozpočtu schválená dňa    16. 12. 2019   uznesením č. 66   

   - zmena rozpočtu  schválená dňa   16. 12. 2019   uznesením č. 67  

   

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 863 189,00 914 293,00 

z toho :   

Bežné príjmy 748 679,00 781 544,00 

Kapitálové príjmy 4 500,00 21 300,00 

Finančné príjmy 110 010,00 111 433,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 16,00 

 

Výdavky celkom 

 

863 189,00 

 

912 057,00 

Z toho :   

Bežné výdavky 435 338,00 466 724,00 

Kapitálové výdavky 126 600,00 141 100,00 

Finančné výdavky 50,00 50,00 

Výdavky RO s právnou subjektivit. 301 201,00 304 183,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 2 236,00 
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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 

914 277,00 € 853 132,63 € 93,3 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 914 277,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

853 132,63 EUR, čo predstavuje  93,3 %  plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

781 544,00 € 755 118,51 € 96,6 % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov  781 544,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume  755 118,51 EUR, čo predstavuje  96,6 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

368 193,00 € 362 511,06  € 98,5 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 305 693,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 310 891,10 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  101,7  %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  31 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 046,35  EUR, 

čo predstavuje plnenie na  93,7  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 715,06 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 19 208,17  EUR a príjmy dane z bytov v sume 123,12 EUR.  

Za rozpočtový rok 2019 bolo zinkasovaných 29 046,35  EUR,  

za nedoplatky z minulých rokov 851,29 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 3 830,48  EUR. 

 

Daň za psa – 1 731,88 €  

Daň za nevýherné hracie prístroje  200 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  20 641,73 € 

Poplatok za rozvoj  0,00  € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

63 064,00 € 51 758,04 € 82,1 % 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 4 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 188,22  EUR, čo je 

46,6  % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 068,63 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 119,59 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 51 077,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44 310,98   EUR, 

čo je  86,8  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 7 287,00 € 5 258,84  € 72,2 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 287,00 € EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 

258,84  €  EUR, čo predstavuje 72,2 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 350 287,00 EUR bol skutočný príjem  

vo výške 340 849,41 EUR, čo predstavuje  97,3 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Košice – okolie 10 321,20 Hmotná núdza - strava 

ÚPSVaR Košice – okolie 166,00 Hmotná núdza – školské pomôcky 

Okresný úrad Košice – okolie 272,58 REGOB 

Okresný úrad Košice – okolie 3 679,19 Matričná činnosť 

Krajský školský úrad Košice 275 802,00 Základná škola 
Krajský školský úrad Košice 367,40 Učebné pomôcky 

Krajský školský úrad Košice 2 850,00 LV škola v prírode 

Krajský školský úrad Košice 6 053,00 Dopravné 

Krajský školský úrad Košice 1 050,00 SZP 

Krajský školský úrad Košice 2 259,00 Vzdelávacie poukazy 

Krajský školský úrad Košice 1 083,00 Predškolská výchova MŠ 

Okresný úrad Košice – okolie 1 478,85 Voľby 

ÚPSVaR Košice – okolie 12 265,59 Rozvoj zamestnanosti 

Okresný úrad Košice – okolie 51,60 Register adries 

Sponzori 1 050,00 Kultúra  

Ministerstvo financií SR  12 100,00 Dotácia Obecný úrad - KD 

Ministerstvo financií SR 10 000,00 Dotácia Šport – multifun. ihrisko 

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 

21 300,00 € 20 500,00 € 96,2 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 21 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume  20 500,00 EUR, čo predstavuje   96,2  % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  1 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 000,00 EUR, čo 

predstavuje 55,6 % plnenie. 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 19 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 500,00 EUR. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

111 433,00  € 77 514,12  € 69,6 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 111 433,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 77 514,12 EUR, čo predstavuje   69,6 %  plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva  č. 34/2019 zo dňa 15.4.2019 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 106 500,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 72 624,04  EUR.  

V roku 2019 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky  2018  ZŠ  zo ŠR v sume  3 459,64  EUR 

- nevyčerpané prostriedky  2018  zo školského stravovania v sume  1 422,44 EUR 

- prijaté finančné zábezpeky IOM  8,00 EUR  

               

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0  €                   1 623,84 €  

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

 v sume 1 623,84  EUR.  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola   1 623,84   EUR 

 

Kapitálové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 € 0,00 €  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.  

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola         0,00 EUR  

 

Príjmové finančné operácie 

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

16,00 € 16,00 € 100,0 % 

 

 

 

 

 



 

                                                                      

7 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok  2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

607 874,00 €            489 345,42  €                 80,5 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 607 874,00 € EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume  489 345,42  EUR, čo predstavuje  80,5  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

466 724,00 €                406 713,38  €                         87,1% 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 466 724,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume  406 713,38   EUR, čo predstavuje  87,1 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 173 925,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019  

v sume 160 856,42  EUR, čo je 92,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

OcÚ a pracovníkov školstva s  výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 63 320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019  

v sume 56 636,00 EUR,  čo je 89,4  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 208 119,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019  

v sume 173 518,13  EUR, čo je  83,4 % 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 21 360,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019  

v sume 15 702,83  EUR, čo predstavuje 73, 5  % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky   

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2019 % čerpania 

141 100,00  €                 82 624,04 €                58,6  % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  141 100,00EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

 v sume 82 624,04   EUR, čo predstavuje 58,6 % čerpanie .   

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Prípravná a projektová dokumentácia  
Z rozpočtovaných  14 500 ,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 

 v sume 7 000,00 EUR, čo predstavuje 48,3  % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia a modernizácia  

multifunkčného ihriska  
Z rozpočtovaných 29 000,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 

v sume 28 780,00 EUR, čo predstavuje  99,2  % čerpanie. 

cintorína – Dom smútu  
Z rozpočtovaných 47 000,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 

v sume 46 844,04 EUR, čo predstavuje  99,7  % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

50,00 €                   8,00 €                  16,0% 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 50,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019  v sume 8,00 EUR, čo predstavuje   16,0 % čerpanie.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019  po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

304 183,00 €                   294 517,86 €                96,8 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 304 183,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 294 517,86   EUR, čo predstavuje  96,8 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola         282  517, 86  EUR 

Školská družina          12  000,00  EUR 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0,00 €                   0,00 €                 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,0 % 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 756 742,35 

z toho : bežné príjmy obce  755 118,51 

             bežné príjmy RO 1 623,84 

Bežné výdavky spolu 701 231,24 

z toho : bežné výdavky  obce  406 713,38 

             bežné výdavky  RO 294 517,86 

Bežný rozpočet 55 511,11 

Kapitálové  príjmy spolu 20 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  20 500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 82 624,04 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  82 624,04 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -62 124,04 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -6 612,93 

Vylúčenie z prebytku  35 451,26 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -42 064,19 

Príjmové finančné operácie  77 530,12 

Výdavkové finančné operácie 8,00 

Rozdiel finančných operácií 77 522,12 

PRÍJMY SPOLU                                                              854 772,47 

VÝDAVKY SPOLU                                                           783 863,28 

Hospodárenie obce                                                             70 909,19 

Vylúčenie z prebytku  35 451,26   

Upravené hospodárenie obce                                                              35 457,93 
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Schodok rozpočtu v sume 6 612,93 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 35 435,26 EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 

vysporiadaný : 

- z finančných operácií  42 048,19 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 bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  14 533,98 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  9 489,18 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 011,20 EUR 

- dotácia na modernizáciu OcÚ a KD v sume 3 033,60 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 17 000 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu parku v sume 17 000 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 329,28 EUR, (obec, RO) 

d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 16 EUR, (RO) 

e) nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 3 572 EUR, 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  77 522,12 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 42 064,19 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 35 457,93  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 35 457,93 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

35 457,93 EUR.  
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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  209 203,53 Eur    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

      49 279,42 Eur    

Úbytky   - použitie rezervného fondu      

 

 

72 624,04 Eur     

KZ k 31.12.2019 185  858,91 Eur       

 

 

 

 

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     1 067,19  Eur 

Prírastky   :                                                             

               - povinný prídel                       1 773,77  Eur 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   -                     607,50  Eur  

               - stravovanie                    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2019 2 233,46  Eur  
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 1 284 032,11 1 314 497,92 

Neobežný majetok spolu 987 051,69 1 021 791,18 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 970,00 3 970,00 
Dlhodobý hmotný majetok 861 127,23 895 866,72 
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 

Obežný majetok spolu 296 806,56 292 670,82 
z toho :   
Zásoby 523,79 303,14 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  5 940,92 11 396,28 
Finančné účty  290 341,85 280 971,40 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  173,86 35,92 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 284 032,11 1 314 497,92 

Vlastné imanie  686 397,43  732 281,61 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  686 397,43 732 281,61 

Záväzky 34 813,25 58 346,34 
z toho :   
Rezervy  1 140,00 1 140,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3459,65 31 533,99 
Dlhodobé záväzky 1 067,19 2 233,46 
Krátkodobé záväzky 29 146,41 23 438,89 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 562 821,43 523 869,97 

 

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 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 412,47 1 412,47  

- zamestnancom 12 277,94 12 277,94  

- poisťovniam  7 456,75 7 456,75  

- daňovému úradu 1 761,31 1 761,31  

- ostatné záväzky 530,42 530,42  
Záväzky spolu k 31.12.2019 23 438,89  23 438,89   

 

Stav úverov k 31.12.2019 
Obec nevykazuje dlh podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z. 
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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. 4/2015 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 - 
Dotácia mestu Prešov  

Bežné výdavky – výbuch plynu  

300,00 300,00  

Dotácia cirkevnému centru voľného času 

Bežné výdavky - činnosť 

140,00 140,00  

Dotácia súkromnému  centru voľného času 

Bežné výdavky - činnosť 

233,33 233,33  

Dotácia cirkvi 

Bežné výdavky – údržba kostola 

3 000,00 3 000,00  

Dotácia CVČ v rámci verejnej správy 

Bežné výdavky - činnosť 

1 073,33 1 073,33  

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

        Obec nepodniká. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a)    zriadeným a založeným právnickým osobám 

b)   štátnemu rozpočtu 

c)    štátnym fondom 

d)   rozpočtom iných obcí 

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. 
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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 – školská družina  12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 

    

    

    

    

 

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 - 
ÚPSVaR Košice H N  - strava - bežné výdavky 10 321,20 8 310,00 2 011,20 

ÚPSVaR Košice HN školské pomôcky bežné výdavky 166,00 166,00  

Okresný úrad Košice REGOB - bežné výdavky 272,58 272,58  

Krajský školský úrad  Základná škola bežné výdavky 290 643,00 290 643,00  

Okresný úrad Košice Matrika- bežné výdavky 3 679,19 3 679,19  

Krajský školský úrad Predškol.výchova MŠ bežné výdavky 1 083,00 1 083,00  

Okresný úrad Košice  Voľby - bežné výdavky 1 478,85 1 478,85  

ÚPSVaR Košice  Rozvoj zamestn. -  bežné výdavky 12 265,59 12 265,59  

Okresný úrad Košice Register adries - bežné výdavky 51,60 51,60  

MFSR  Dotácia  Obecný úrad  Kultúra  12 100,00 9 066,40 3 033,60 

MFSR  Dotácia Obecný úrad  Multifunkčné ihrisko 10 000,00 10 000,00  

MFSR  Dotácia  Dotácia Park 17 000,00 0,00 17 000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019  žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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12. Návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  35 457,93 EUR 


