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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 
 
1. Rozpočet obce na rok 2019  
 
Rozpočet obce na rok 2019 bol základným nástrojom  finančného  hospodárenia obce. 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 27.12.2018 uznesením č. 5/2018 
 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 
 

- prvá zmena   schválená RO č. 1 dňa 29.03.2019 uznesením č. 18/2019 
- druhá zmena schválená RO č. 2 dňa 28.06.2019 starostom obce 
- tretia zmena  schválená RO č. 3 dňa 30.09.2019 starostom obce 
- štvrtá zmena schválená RO č. 4 dňa 31.12.2018 starostom obce 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 450.910,29 595.964,87 

z toho :   

Bežné príjmy 450.910,29 578.581,25 

Kapitálové príjmy 0,00 17.000,00 

Finančné príjmy 0,00 383,62 

Výdavky celkom 436.764,54 582.504,11 

z toho :   

Bežné výdavky  428.747,54  546.456,35 

Kapitálové výdavky 5.000,00 33.030,76 

Finančné výdavky 3.017,00 3.017,00 

Rozpočet  obce 14.145,75 13.460,76 
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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 

595.964,87 572.126,01 96,00 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 595.964,87 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
572.126,01 €, čo predstavuje  96,00 % plnenie.  

 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% plnenia 

578.581,25 554.742,39 95,88 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 578.581,25 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
554.742,39 €, čo predstavuje  95,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% plnenia 

320.095,63 306.651,36 95,80 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 276.362,77 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 276.362,77 €, čo predstavuje 
plnenie na 100,00 %.  

 
Daň z nehnuteľností 
 

Z rozpočtovaných 36.221,25 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24.128,69 €, čo je 
66,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20.032,56 €, dane zo stavieb boli v sume 
4.077,17 € a dane z bytov boli v sume 19,19 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
23.343,27 €, z toho nedoplatky z minulých rokov  785,42 €. K 31.12.2019 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 21.599,83 €. 

 
Daň za psa                                                                                               463,75 € 
 
Daň za nevýherné hracie prístroje                                                             0,00 €   
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad                5.696,15 € 
 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% plnenia 

47.378,49                 37.654,71                  79,48 
 

Príjmy podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 47.378,49 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37.654,71 €, čo je 
79,48 % plnenie, Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti, z prenajatých 
budov, priestorov a objektov v sume. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za stravné v ŠJ a réžia ŠJ: 
Z rozpočtovaných 16.212,68 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15.605,19 €, čo je 
96,25 % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy 
 

  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% plnenia 

461,26 432,94 93,86 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 461,26 €, bol skutočný príjem vo výške 432,94 €, 
čo predstavuje 93,86 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z výťažkov lotérií. 
 

 
d) prijaté granty a transfery 

 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 194.398,19 € bol skutočný príjem vo výške 194,398,19 
€, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 2.214,23 1,20 € strava detí MŠ 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 3.002,17 1,20 € strava detí ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 60.516,00 normatív pre ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 176,00 školské pomôcky 

Ministerstvo vnútra SR 1.472,00 predškolská výchova 

Ministerstvo vnútra SR 838,00 vzdelávacie poukazy 

Ministerstvo vnútra SR 400,00 sociálne znevýhodnené prostredie 

Okresný úrad 2.462,41 voľby 

Okresný úrad 45,57 prenesené kompetencie 

Ing.  Peter Koščo  670,00 dar 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 66,40 školské pomôcky 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 12.011,43 zam. na základe dohôd § 54 a AČ 

Okresný úrad odbor školstva Košice 95.000,00 havarijný stav strechy na budove ZŠ 

Karpatská nadácia Košice 4.997,00 oplotenie miestneho parku 

Ministerstvo vnútra SR 5.000,00 0 ročník folklórnych slávností 

Ministerstvo životného prostredia 1.279,86 prenesené kompetencie 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1,400,00 materiálno-technické zab. DHZO 

Okresný úrad 291,12 prenesené kompetencie 

 
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 

17.000,00 17.000,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 17.000,- €, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie.  
 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 17.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 17.000,- €, čo 
predstavuje 9,58 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

Ministerstvo financií 7.000,- Rekon. a mod.vstupu do bud.OÚ 

Ministerstvo financií 10.000,- Podpora rozvoja športu 

 
3. Príjmové finančné operácie 

 
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% plnenia 

383,62 383,62 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 383,62 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 383,62 
€, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 
 
V skutočnosti bolo plnenie v sume 383,62  €. V roku 2019 boli použité: 
- zostatok nevyčerpaného normatívu ZŠ na nákup úhradu energie vo výške 26,93 €, 
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov z podnikateľskej činnosti vo výške 140,11 €, použité na  
úhradu energie,  
- zostatok príjmu z réžie ŠJ vo výške 216,58 €, použité na nákup režijného materiálu v ŠJ. 
   

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% čerpania 

582.504,11 531.999,91 91,33 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 582.504,11 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume  531.999,91 €, čo predstavuje  91,33 % čerpanie.  

 
1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% čerpania 

546.456,35 517.952,15 94,78 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov  546.456,35 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 517.952,15 €, čo predstavuje  94,78 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Z rozpočtovaných 195.826,02 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 186.020,31 €, čo 
je 94,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, základnej 
a materskej školy, školníčky, školského klubu detí, školskej jedálne, pracovníkov zamestnaných 
na základe dohôd so Úradom sociálnych vecí a rodiny v Trebišove a poslancov. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
 
Z rozpočtovaných  78.850,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 75.316,34 €, čo je 
95,52 % čerpanie.  



                                                                      7 

 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 241.453,67 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 230.754,80 €, čo 
je 95,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary, 
všeobecné a špeciálne služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 28.087,68 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 23.697,66 €, čo 
predstavuje 84,37 % čerpanie. 
 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 

 
Z rozpočtovaných  100,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 24,08 EUR, čo 
predstavuje 24,08 % čerpanie.  

 
2) Kapitálové výdavky : 

  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% čerpania 

33.030,76 11.030,76 33,40 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33.030,76 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 11.030,76 €, čo predstavuje  33,40 % čerpanie.  

 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
  
a) oplotenie miestneho parku  
Z rozpočtovaných  4.607,76 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  4.607,76 €, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie (0111- 717001 – realizácia nových stavieb)  
 
b) prístupový chodník, altánok - materiál 
Z rozpočtovaných  4.508,50  bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4.508,50 €, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie (0111 – 7170001)    
 
c) pokladka dlažby, obrubníkov, osadenie pätiek a betón na pätky 
Z rozpočtovaných 1.914,50 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1.914,50 €, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie (0111 – 7170002) 
 
, 
 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 
% čerpania 

3.017,00 3.017,00 100,00 
 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 3.017,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 3.017,00 €, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

 
Úver bol v tomto roku splatený. 
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
    

Bežné príjmy spolu 554.742,39 

z toho : bežné príjmy obce  554.742,39 

Bežné výdavky spolu 517.952,15 

z toho : bežné výdavky  obce  517.952,15 

Bežný rozpočet 36.790,24 

Kapitálové  príjmy spolu 17.000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  17.000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 11.030,76 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  11.030,76 

Kapitálový rozpočet  5.969,24 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 42.759,48 

Vylúčenie z prebytku  19.175,99 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 23.103,92 

Príjmy z finančných operácií 383,62 

Výdavky z finančných operácií 3.017,00 

Rozdiel finančných operácií -2.633,38 

Príjmy spolu   572.126,01 

VÝDAVKY SPOLU 531.999,91 

Hospodárenie obce  40.126,10 

Vylúčenie z prebytku 19.175,99 

Upravené hospodárenie obce 20.950,11 

 
 

2.varianta :  
Prebytok rozpočtu v sume  + 42.759,48 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, navrhujeme použiť na :  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume  2.633,38  EUR 
- na tvorbu rezervného fondu v sume 20.950,11 EUR 

 
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 2.175,99 €, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  68,75 €, bol prevedený ako PS v RO, 
- prenesený výkon v oblasti stravovacie návyky v ZŠ a MŠ bol vrátený poskytovateľovi vo 

výške 1.198,80 €, 
- prenesený výkon zo štátneho rozpočtu vo výške 908,44 € v oblasti životného prostredia, 

 
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky  

   poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 17.000,- €, a to na :  
- rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo výške 10.000,- €, 
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- rekonštrukciu vstupu do obecného úradu vo výške 7.000,- €, 
 
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 - 2.633,38  EUR, bol vysporiadaný z : 

- z prebytku rozpočtu   bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2.633,38 EUR 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
20.950,11 EUR, z tejto sumy povinná 10% tvorba bude vo výške 2.310,39 €. 
 
 
  

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 0,00       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

 
2.431,94       

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

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 2 431,94       
 
 

Sociálny fond 
 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady pre používanie 
sociálneho fondu v Obci Plechotice. 

 
Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 176,94   

Prírastky - povinný prídel -     1,00   %                    1.593,44 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     317,35 

               - regeneráciu PS, dopravu               1.229,00  

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2019 224,03 
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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 € KZ  k  31.12.2019 v € 

Majetok spolu 924.199,34 966.902,89 

Neobežný majetok spolu 899.617,62 877.170,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 728.888,26 706.440,77 

Dlhodobý finančný majetok 170.729,36 170 729,36 

Obežný majetok spolu 23.019,55 88.774,32 

z toho :   

Zásoby 7.166,92 8.806,89 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  12.853,93 13.514,22 

Finančné účty  2.998,70 66.453,21 

Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskyt. návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.562,17 958,44 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v € KZ  k  31.12.2019 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 924.199,34 966.902,89 

Vlastné imanie  598.984,12 622.519,76 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  598.984,12 622.519,76 

Záväzky 18.261,73 44.229,89 

z toho :   

Rezervy  1.456,55 1,105,20 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 26,93 19.175,99 

Dlhodobé záväzky 176,94 224,03 

Krátkodobé záväzky 13.584,31 23.724,67 

Bankové úvery a výpomoci 3.017,00 0,00 

Časové rozlíšenie 306.953,49 300.153,24 
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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 € 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po 
lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 91,73 91,73  

- zamestnancom 13.013,33 13.013,33  

- poisťovniam  8.711,58 8.711,58  

- daňovému úradu 1.908,03 1.908,03  

- štátnemu rozpočtu 19.175,99 19.175,99  

- bankám 0,00 0,00  

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 1.329,23 1.329,23  

Záväzky spolu k 31.12.2019 44.229,89 44.229,89  
 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

 
Veriteľ  

 
Účel 

 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2019 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2019 

Zostatok 
úveru 
(istiny) 

k 31.12. 
2020 

Rok 
splat-
nosti 

 

dlhodobý Investičná 
výstavba 

3.017,00 3.017,00 24,08 0,00 r. 2019 

 

 
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. 1/2013 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 dni obce, úcta k starším 
- kapitálové výdavky neboli poskytnuté 

 
- 1 - 

 
Suma 

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

 
Suma 

skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

 
Rozdiel 
(stĺ.2 - 
stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

TJ Družstevník 3.652,60 3.652,60 0,00 
SFZ 1.818,20 1.818,20 0,00 
Divadelný súbor Janka Borodáča 450,00 450,00 0,00 
Farský úrad Plechotice 3,500,00  3,500,00  0,00 
Folklórny súbor Studzenka  765,00 765,00 0,00 

Centrum voľného času Trebišov, Sečovce 884,00 884,00 0,00 

Hokejový klub 200,00 200,00 0,00 

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so zákonom. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  
 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-TV-OZP-2018/004198-2 zo dňa 
15.03.2019 od 01.05.2019. 
 

Predmetom podnikania je: prevádzka maloobchod 
 

V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti: 
  

Celkové náklady   39.929,57 € 
Celkové výnosy   36.091,24 € 
Hospodársky výsledok – strata   - 3.838,33 € 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočtujú a sledujú na samostatnom 
rozpočtovom účte – pokladňa maloobchod a bankový účet maloobchod. 
 
 

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 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 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
 

 
 
Poskytovateľ  
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, 
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutýc
h 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

 
Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 

- 5 - 

Okresný úrad Evidencia obyvateľ., register adries          291,12          291,12 0,00 

Krajský úrad Školstvo, ZŠ, MŠ, 160.802,00  160.733,25 68,75 

Úrad práce Aktivačná činnosť  12.011,43     12.011,43    0,00 

Úrad práce Stravovacie návyky v ZŠ a MŠ  5.216,40  4.017,60 1.198,80 

Úrad práce Školské pomôcky a učebnice      66,40      66,40 0,00 

Okresný úrad Refundácia nákladov na voľby       2.462,41       2.462,41 0,00 

Okresný úrad CO, ŽP       1.576,51       668,07 908,44 

Dobrov.PO SR Mat.-tech.vybavenie DHZO 1.400,00 1.400,00 0,00 

Ing. Peter Koščo dar 670,- 670,- 0,00 

Karpatská nadácia Vráťme našim deťom pocit bez.a zdr. 4.997,00 4.997,00 0,00 

Ministerstvo 

financií 

Rekonštr. vstupu na OÚ - kapitalový 7.000,00 0,00 7.000,00 

Rozvoj športu - kapitalový 10.000,00 0,00 10.000,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu s pôdohospodárskou platobnou agentúrou na nenávratný 
finančný príspevok vo výške 149.672,16 € na rekonštrukciu kultúrneho domu.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.  

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC. 
 
 

12.Hodnotenie plnenia programov obce 
 
Obec neuplatňuje 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 v sume 42.759,48 

€, ktorý sa upraví o nevyčerpané prostriedky ŠR bežné a kapitálové,  
 
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zostatok finančných operácií v sume  - 2.633,38 €, 

 
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce na: 
  
     - vysporiadanie zostatku   finančných operácii v sume  - 2.633,38 €, 

- krytie nevyčerpaných prostriedkov ZŠ v sume 68,75 €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov z úradu práce na stravovanie v sume   
    1.198,80 €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške 17.000,00 €, 
- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov na výdavky životného prostredia vo výške  
  908,44 €,  
- tvorbu rezervného fondu v sume 20.950,11 € a tieto prostriedky použiť na kapitálové  
  výdavky v roku 2020.  


