
 
 
 
 

Záverečný účet Obce  
Medzany 

 
a rozpočtové hospodárenie  

za rok 2019 
 
 

 
 
 
 
Predkladá : Kipikaša Jozef 
                   starosta obce 
 
  
 
V Medzanoch  dňa 17.04.2020 
 
 
 
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa ......................2020 
 
 
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................, uznesením č. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
   

 
Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 
 
 
 
 
 
 
 
OBSAH :  
 
1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

 
a) štátnemu rozpočtu 
b) štátnym fondom 
c) rozpočtom iných obcí 

 
10. Návrh na finančné usporiadanie HV 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
  

 



3 
   

Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
zmien a doplnkov (ďalej len zákon 583/2004) predkladáme ObZ  v Medzanoch  záverečný účet 
obce, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019. 

Prerokovanie záverečného účtu obce  sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
Ak sa záverečný účet obce  schváli s výhradami, obecné  zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 
 

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 po poslednej 
úprave  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.februára  2019 uznesením č. 
7/2019. 
 
Rozpočet bol zmenený päťkrát:  

   -  prvá  zmena schválená dňa 01.05.2019   uznesením č. 16/2019 
 -  druhá zmena  schválená dňa 21.06.2019 uznesením č.26/2019 

     -  tretia zmena schválená dňa 19.09.2019 uznesením číslo 30/2019 
      -  štvrtá zmena schválená dňa 20.09.2019 uznesením číslo 33/2019 
    -  piata zmena schválená dňa 08.11.2019 uznesením číslo 40/2019 

 
 

  
Rozpočet obce k 31.12.2019 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Skutočné 
plnenie 

k 31.12.2019 

Príjmy celkom  1 033 509    1 076 745 1 055 815,17 
z toho :    
Bežné príjmy 931 639 958 747 934 053,85 
Kapitálové príjmy 35 000 43 000 8 000,00 
Finančné príjmy   49 435  56 623 56 622,98 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 17 435  18 375  57 138,34 
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Výdavky celkom 1 033 509    1 076 745 994 057,32 
z toho :    
Bežné výdavky 349 547 348 147 295 115,95 
Kapitálové výdavky 210 000 230 528 178 283,61 
Finančné výdavky 9 587 9 587 9 587,06 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 464 375 488 483 511 070,70 
    

 
2. Rozbor plnenia príjmov  obce Medzany za rok 2019- Skutočnosť  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
1 058 370 998 676,83 94,36   

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov   1 058 370 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume    
998 676,83 EUR, čo predstavuje   94,36 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy – po úprave 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
958 747 934 053,85  97,42 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 958 747 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
934 053,85 EUR, čo predstavuje    97,42 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

412 300 406 995,39 98,71 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  380 750  EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume   380 467,76 EUR, čo predstavuje 
plnenie na   99,93 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
 
Z rozpočtovaných   20 000  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume   16 940,63  EUR, čo 
je   84,70  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume   13 762,21  EUR, dane zo stavieb boli 
v sume   3 178,42  EUR.  
 
Daň za psa   
 
Z rozpočtovaných  550  EUR bol skutočný príjem   540 EUR, čo je 98,18    %. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
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Z rozpočtovaných   11 000 EUR bol skutočný príjem  9 047  EUR, čo je   82,25 % plnenie. 
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad  v sume   254,73  EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
70 700 63 405,13 89,68 

 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 
Z rozpočtovaných  70 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume   63 405,13 EUR, čo je   
89,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 131,55  
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume   57 667,58 EUR. 
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných   2 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  1 960,50  EUR  , čo je   
78,42 % plnenie. Medzi tieto poplatky boli rozpočtované administratívne príjmy, za materskú 
školu, úroky z vkladov a poplatok za predaj prebytočného majetku. 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
8 218 4 953,89 60,28 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  8 218 EUR, bol skutočný príjem vo výške    
4 953,89 EUR, čo predstavuje   60,28 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy od rozpočtovej organizácie,  z dobropisov 
a  vratiek. 
 
Prijaté granty a transfery  
  
 

Poskytovateľ dotácie Suma 
v EUR 

Účel 

Okresný úrad odbor školstva Prešov 386 608 Školstvo ZŠ 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 1 800 Lyžiarsky výcvik 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 1 900 Škola v prírode 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 2 218 Asistent učiteľa ZŠ 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 611 Príspevok na učebnice 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 4 352 Vzdelávacie poukazy 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 400 Príspevok pre deti zo 

soc.znev.prostredia 
Okresný úrad odbor školstva Prešov 1 987 Príspevok pre 5 –ročné deti MŠ 
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Prešov 66,40 Stravné a šk.pomôcky pre deti v HN 
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Úrad práce,soc.vecí a rodiny Prešov 30 764,91 NP zamestnávanie UoZ § 50J,§ 54 
Okresný úrad Prešov 38,10 Miestne komunikácie 
Okresný úrad Prešov 38,80 Register adries 
Okresný úrad Prešov 291,06 REGOB 
Okresný úrad Prešov 1 151,89 Stavebný úrad 
IA ÚPSVaR Bratislava 4 788,00 NFP opatr.služba 
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Prešov 17 434,80 FP na Obedy zadarmo 
Okresný úrad Prešov 1 686,71 Voľby 
Okresný úrad Prešov 82,45 Životné prostredie 
Obec Ostrovany,Š.Michaľany,Medzany 2 480,32 CVČ 
 Spolu: 458 699,44    

 
Z rozpočtovaných grantov a transferov  467 529  EUR bol skutočný príjem vo výške 458 699,44  
EUR, čo predstavuje   98,11 % plnenie. 
 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy – po úprave :  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
43 000 8 000 18,60  

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 43 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 
000 EUR, čo predstavuje   18,60 % plnenie. Suma 8 000 EUR bola  poskytnutá zo  ŠR na detské 
ihrisko. 
 
  
    
3. Príjmové finančné operácie – po úprave:  
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
56 623 56 622,98 100  

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov  56 623 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume   
56 622,98 EUR, čo predstavuje    100 % plnenie. Uvedená suma predstavuje zostatok prostriedkov 
za rok 2018, ktoré Základná škola Medzany v zmysle zákona použila do 31.03.2019 a zostatok 
hospodárenia za rok 2018 . 
 
  V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume   10 435  EUR v súlade so 
zákonom č.583/2004 Z.z..     
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola: 
 
Bežné príjmy – po úprave : 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
18 375 51 233,90 278,82 

 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov   EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  51 233,90 
EUR, čo predstavuje    278,82 % plnenie.  
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
 
Základná škola                     51 233,90                    EUR 
Uvedená suma predstavuje príjem z nájmu, poplatky za stravné, ŠKD, dobropisy a vratky.
    
 
Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
0                   0               0  

 
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 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
0 5 904,44               0  

 
Uvedená suma predstavuje zostatok prostriedkov z minulých rokov za stravné. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov obce Medzany za rok 2019 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
588 262 482 986,62 82,10 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov    588 262   EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume      482 986,62  EUR, čo predstavuje   82,10   % čerpanie.  
  
1. Bežné výdavky – po úprave : 
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
 348 147 295 115,95  84,77 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 348 147  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 
295 115,95 EUR, čo predstavuje   84,77  % čerpanie.  
 
  
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 155 840  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 130 705,19 EUR, 
čo je 83,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  aktivačných 
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných   53 396  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  46 038,17 EUR, čo 
je 86,22  % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných  122 947 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 103 348,96   EUR, 
čo je 84,06  % 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 9 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 060,17 EUR, čo 
predstavuje 89,56 % čerpanie (dotácia TJ a hmotná núdza, členské príspevky RVC, RZMO-Šariš, 
MAS Stráže). 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných  6 964 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 963,46 EUR, čo 
predstavuje 99,99 % čerpanie.  
 
 
  
Odd. Názov Rozpočet 

Po poslednej 
úprave 

Skutočné plnenie % plnenia 

0111 Výkonné a zákonodarné orgány 119 011 115 655,85 97,18 
0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 750,00 1 500,00 200 
0412 Všeobecná pracovná oblasť 63 000 54 244,55 86,10 
0451 Cestná doprava 1 000 562,83 56,28 
0510 Nakladanie s odpadmi 11 500 10 366,43 90,14 
0640 Verejné osvetlenie 3 388 2 483,65 73,31 
0660 Bývanie a obč.vybavenosť –Obecné náj.byty 32 800 27 834,73 84,86 
0830 Vysielacie a vyd.služby -rozhlas 660,00 660,00 100 
0810 Rekreačné a športové služby 7 000 7 000 100 
0860 Rekreácia,kultúra a iné 8 500 7 951,78 93,55 
0911 Predprimárne vzdelávanie 95 098 64 718,21 68,05 
1070 Soc,pomoc, ,hmotná núdza, opatrovateľstvo 5 440,00 2 137,92 39,30 
 Bežné výdavky spolu : 348 147,00 295 115,95 84,77 

 
 
 
 
2) Kapitálové výdavky  - po úprave : 
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
230 528                    178 283,61 77,34 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 230 528  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 178 283,61  EUR, čo predstavuje    77,34 % čerpanie.  
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Odd. Názov Rozpočet 
po 
poslednej 
úprave 

Skutočné 
plnenie 

% 
plnenia 

0111 Obstarávanie  kap.aktív  15 000 13 922,40 92,81 
0451 Cestná doprava 36 000 1 150,00 3,19 
0620 Rozvoj obcí 8 000 0 0,00 
0630 Zásobovanie vodou 21 428 16 240,00 75,79 
0810 Rekreačné a športové služby - ihrisko 12 000 12 241,20 102,01 
0911 Výstavba novej Materskej školy 138 100 134 730,01 97,56 
 Kapitálové výdavky spolu : 230 528 178 283,61 77,34 

 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov 
 

Z rozpočtovaných    15 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  13 922,40  EUR, 
čo predstavuje  92,81  % čerpanie. Významná suma  - 10 922,40  bola použitá na nákup  zariadenia 
do školskej jedálne z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov tzv. „obedy zadarmo“. 

b) Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných     21 428 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume   16 240 EUR, 
čo predstavuje     75,79 % čerpanie. Suma bola použitá na  projektovú dokumentáciu na výstavbu 
vodovodu. 
Z rozpočtovaných 8 000 EUR bolo použitých 8 000 EUR na detské ihrisko z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, z rozpočtovaných 4 000 EUR bolo použitých 4 241,20 EUR z vlastných prostriedkov na 
detské ihrisko. Z rozpočtovaných 138 100 € bolo použitých 134 730,01 EUR na výstavbu novej 
Materskej školy. 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
9 587 9 587,06 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov  9 587   EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 9 587,06  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
Z rozpočtovaných  9 587  EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo  čerpanie k 31.12.2019 
v sume 9 587,06  EUR, čo predstavuje 100,00 %. 
 
  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola: 
 
 Bežné výdavky  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
488 483  511 070,70 104,62 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov  488 483  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume   511 070,70  EUR, čo predstavuje   104,62  % čerpanie. 
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                      511 070,70            EUR 
 Tvoria ich výdavky za mzdy, poistné a odvody do poisťovní, tovary a služby Základnej školy, 
školskej jedálne, školského klubu detí, centra voľného času a vzdelávacie poukazy.  
 
 
Odd. Názov Rozpočet 

Po poslednej 
úprave 

Skutočné plnenie % plnenia 

09121 Predprimárne vzdelávanie 1.stupeň 191 300,00 189 616,91 99,12 
09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie 2.stupeň 212 015,00 211 240,22 99,63 
0950 Centrum voľného času a školský klub detí 21 140,00 18 888,25 89,35 
09603 Školská jedáleň 43 000,00 70 195,,32 163,24 
09608 Vzdelávacie poukazy 4 250,00 4 352,00 102,40 
1070 Sociálna pomoc -potraviny 16 778,00 16 778,00 100,00 
 Bežné výdavky spolu : 488 483,00 511 070,70 104,62 

 
 
Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
0                 0               0    

 
Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 0  
EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie.  
 
  
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola                                  0,00       EUR 
  
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 

 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 985 287,75 

z toho : bežné príjmy obce                                               
 

934 053,85 
             bežné príjmy RO           51 233,90 
Bežné výdavky spolu 806 186,65 
z toho : bežné výdavky  obce  295 115,95 
             bežné výdavky  RO 511 070,70 
Bežný rozpočet (BP – BV):   Prebytok 179 101,10 
Kapitálové  príjmy spolu 8 000,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  8 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0 
Kapitálové  výdavky spolu 178 283,61 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce     178 283,61 

             kapitálové  výdavky  RO 0 
Kapitálový rozpočet  (KP – KV): Schodok -170 283,61 
Príjmy P  (BP + KP) 993 287,75 
Výdavky V (BV + KV) 984 470,26 
  

Vyčíslenie výsledku hospodárenia(P – V): Prebytok 8 817,49 
  

Príjmy z finančných operácií 56 622,98+5 904,44 

Výdavky z finančných operácií 9 587,06 

Rozdiel finančných operácií (PFO – VFO): Prebytok 52 940,36 
  
Prebytok  celkom 61 757,85 
Rozdiel z finančných operácií (§ 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z)   
Zostatok disponibilných zdrojov vrátane účel. dotácií  
  
   Vylúčenie z prebytku 15 962,30 

Zostatok disponibilných zdrojov na účte obce  
 

45 795,55 

 
 
     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 vylu čujú :   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume        2 611  EUR, a to na :  

-  bežné výdavky pre Základnú školu    v sume   2 611     EUR,  ktoré je možné použiť 
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

b)  Nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné podľa ust.§ 140-141 
zák.č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
v sume 5 904,44 €. 

c) Nevyčerpané prostriedky za opatrovateľskú službu v sume 3 240,86 € 
d) Nevyčerpané prostriedky za stravu –obedy zadarmo – 4 206 € 

 
 
Tie navrhujeme ponechať v rozpočte obce ako finančné operácie  a vo výdavkovej časti 
použiť v roku 2020 podľa stanoveného účelu použitia. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov   sociálneho fondu 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
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ZS k 1.1.2019 925,69 
   

KZ k 31.12.2019 681,09      
  V roku 2019 obec tvorila SF vo výške 1%, výdavky boli použité na stravovanie a ostatné 
výdavky v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
6. Bilancia aktív a pasív obce 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 1 901 936,47 2 019 257,42 

Neobežný majetok spolu 1 829 206,53 1 966 170,21 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 13 976,00 10 482,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 693 276,07 1 833 733,75 

Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 

Obežný majetok spolu 72 729,94 53 087,21 

z toho :   

Zásoby 297,24 417,12 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  74,98 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  3 837,33 980,42 

Finančné účty  68 595,37 51 614,69 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 
   

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 1 901 936,47 2 019 257,42 

Vlastné imanie  1 684 056,81 1 808 980,04 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 684 056,81 1 808 980,04 
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Záväzky 217 879,66 209 788,98 

z toho :   

Rezervy  750,00 1 500 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9 415,77 11 538,02 

Dlhodobé záväzky 184 723,92 176 461,26 

Krátkodobé záväzky 22 989,97 20 289,70 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie   

 
  
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  985 287,75 

- skutočné bežné príjmy obce  934 053,85 
- skutočné bežné príjmy RO    51 233,90 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 985 287,75 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:  171 425,31 

- zostatok istiny z bankových úverov  
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 171 425,31 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 171 425,31 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  171 425,31 
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  171 425,31 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
  % 

 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

  
   
Obec uzatvorila v roku 2002 so Štátnym fondom rozvoja bývania  zmluvu o úvere na výstavbu 
obecných nájomných bytov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru istiny 
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a splátky úrokov sú  mesačné. V roku 2019 bola splátka úrokov  vo výške   6 963,46 € a splátka 
istiny v sume 9 587,06 €. Stav záväzkov  voči ŠFRB  k 31.12.2019 bol   171 425,31 €.   
 
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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2017 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :   
- bežné výdavky 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota - bežné výdavky  7 000 EUR 7 000 EUR 0 
    

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2017 
o dotáciách. 

 
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) štátnemu rozpočtu 
b) štátnym fondom 
c) 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. 

 
  

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 Prešov Bežné výdavky na školstvo 397 889 395 278 2 611 

 
 

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

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Ostrovany na činnosť CVČ 1200,00 1200,00 0 
Šarišské Michaľany na činnosť CVČ 280,42 280,42 0 

 
 

10.   Návrh na finančné usporiadanie 
        
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme do rezervného fondu za rok 2019  sumu vo výške    
45 795,55  € , čo je v súlade s   § 15  ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  
územnej samosprávy (tvorba rezervného fondu minimálne vo výške 10 % z prebytku) a v priebehu 
roka použiť na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu  alebo   použiť na  kapitálové výdavky 
v roku 2020  na ukončenie výstavby novej Materskej školy, resp. výstavbu vodovodu.  

 
 

Vypracovala: Výrosteková                                                 
 
 

                                         Predkladá : 
 

  Kipikaša Jozef 
                                                                                                                                 starosta obce 

 
 

 
 
 
 
 
 


