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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.11/20182022
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená starostom dňa 01.02.2019 rozpočtovým opatrením č.01/2019
- druhá zmena schválená dňa 21.02.2019 uznesením č.25/2018-2022 – RO č.02/2019
- tretia zmena schválená starostom dňa 22.02.2019 rozpočtovým opatrením č.03/2019
- štvrtá zmena schválená starostom dňa 01.03.2019 rozpočtovým opatrením č.04/2019
- piata zmena schválená starostom dňa 02.05.2019 rozpočtovým opatrením č.05/2019
- šiesta zmena schválená starostom dňa 31.05.2019 rozpočtovým opatrením č.06/2019
- siedma zmena schválená starostom dňa 30.06.2019 rozpočtovým opatrením č.07/2019
- ôsma zmena schválená starostom dňa 31.08.2019 rozpočtovým opatrením č.08/2019
- deviata zmena schválená starostom dňa 30.09.2019 rozpočtovým opatrením č.09/2019
- desiata zmena schválená starostom dňa 04.11.2019 rozpočtovým opatrením č.10/2019
- jedenásta zmena schválená dňa 09.12.2019 uznesením č.../2018-2022-RO č.11/2019
- dvanásta zmena schválená starostom dňa 30.11.2019 rozpočtovým opatrením č.12/2019
- trinásta zmena schválená starostom dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením č.13/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

514219,78

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
622066,74

396375,99
58020,00
59823,79
417875,87

446875,40
113198,95
61992,39
506866,59

368056,18
0,00
49819,69
96343,91

400732,10
563144,80
49819,69
115200,15
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
622066,74

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

562012,41

90,35

Z rozpočtovaných celkových príjmov 622066,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
562012,41 EUR, čo predstavuje 90,35 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
446875,40

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

446653,91

99,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 446875,40EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
446653,91 EUR, čo predstavuje 99,95 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
306116,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

305906,05

99,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 306116,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 305906,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,93 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20947,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20737,71 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17177,82 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3507,57 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 52,32 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20406,73 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 330,98
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6593,08 EUR.
Daň za psa 566,73 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9406,92 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
17211,42

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17217,17

100,03

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1975,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1975,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov,
priestorov a objektov, hrobových miest a hnuteľných vecí sume.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, pokuty, poplatky z predaja služieb, poplatky za
stravné, za šk. zariadenia, úroky, z náhrad poistného plnenia,...:
Z rozpočtovaných 15236,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15242,17 EUR, čo
je 100,03 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1890,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1888,03

99,90

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1890,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1888,03 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 112267,60 EUR bol skutočný príjem vo výške 112239,52
EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR Fiľakovo
Okresný úrad BB, odbor školstva
ÚPSVaR Fiľakovo
ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR Lučenec
Okresný úrad BB, odbor školstva
MDVaRR SR
MV SR, sekcia verejnej správy
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
MV SR – odbor živ. prostredia
Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad BB, odbor školstva
MV SR, sekcia verejnej správy
Úrad vlády SR, Bratislava
Banskobystrický samosprávny kraj

Suma v EUR
597,60
4371,60
1644,00
2476,74
10709,60
5624,32
970,92
2600,00
39,53
301,95
75658,00
794,00
85,53
1811,93
156,00
22,80
3000,00
1375,00

Účel
Školské potreby pre deti v HmN
Stravné pre deti v HmN
Predškolská výchova
Prídavky na deti
§50j
§54
§52
Pre žiakov zo soc. znevýh. prostr.
Cestná doprava a pozemné kom.
Evidencia obyvateľstva
ZŠ – transf. na rozvoj školstva
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Voľby - komunálne
ZŠ – na učebnice
Register adries
Dotácia na podporu rozv. športu
Denný tábor

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
58020,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

113198,95

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 113198,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 113198,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 113198,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 113198,90 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Pôdohospodárska platobná agentúra
Pôdohospodárska platobná agentúra
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
Účel
43514,96 Trans. z EPFRV 75% prostr.
EÚ:OP 7.2 akt. č. 1
14504,99 Trans. z EPFRV 25% prostr.
EÚ:OP 7.2 akt. č. 1
18884,21 Trans. z EPFRV 75% prostr.
EÚ:OP 7.2 akt. č. 3
6294,74 Trans. z EPFRV 75% prostr.
EÚ:OP 7.2 akt. č. 3
15000,00 Rekonštrukcia a oprava interiéru
obecného úradu, kultúrneho domu
15000,00 Rekonštrukcia budovy obecného
úradu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
61992,39

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2168,60

3,50

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 61992,39 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 2168,60 EUR, čo predstavuje 3,50 % plnenie.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo soc. znevýhod. prostredia v sume 829,40 EUR
- nevyčerpané prostriedky z transferu ZŠ v sume 992,70 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 346,50 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
506866,59

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

479991,55

94,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 506866,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 479991,55 EUR, čo predstavuje 94,70 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
400732,10

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

389279,32

97,14

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 400732,10 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 389279,32 EUR, čo predstavuje 97,14 % čerpanie.

k 31.12.2019

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 186012,73 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
178629,34 EUR, čo je 96,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 65815,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
64515,22 EUR, čo je 98,02 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 139937,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
137169,63 EUR, čo je 98,02 % 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 7636,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7635,53
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1330,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1329,60
EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
56314,80

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

40892,54

72,61

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 56314,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 40892,54 EUR, čo predstavuje 72,61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Z rozpočtovaných 20132,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 20131,77
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
7

b) Rekonštrukcia a modernizácia VO
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9580,00 EUR,
čo predstavuje 95,80 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
49819,69

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

49819,69

100,00

Obec v roku 2019 splatila úver vo výške 49819,69 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
446653,91
446653,91

389279,32
389279,32

57374,59
113198,90

z toho : kapitálové príjmy obce

113198,90

Kapitálové výdavky spolu

40892,54

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

40892,54

72306,36
129680,95
-25271,38
104409,57

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

2168,60
49819,69

-47651,09
525864,00
503209,30
22636,70
-25271,38
-2634,68

Prebytok rozpočtu v sume 129.680,95 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 25.271,38 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
tvorbu ostatného rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií

10.441,00EUR,
46.317,48 EUR,
47.651,09EUR
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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 9860,90 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 8.952,22 EUR,
- dotáciu – soc.znev. prostredie v sume 908,68 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.000 EUR, a to na :
- rekonštrukciu OcÚ v sume15.000 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 sume 410,48 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
10.441,00 EUR a tvorbu ostatného rezervného fondu v sume 46.317,48 EUR.

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
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
5269,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5269,45

Peňažný fond obce - Ostatný rezervný fond
Obec vytvára ostatný rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití ostatného rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Peňažný fond obce - Ostatný rezervný fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2018
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
16243,35
0,00
20480,21

36 723,56
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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 a zásady použitia sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel -1,5 %
Úbytky - príspevok na stravu zo SF
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky, jubil. a ostatné prísp.
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
3668,56
2445,66
586,02
476,50
732,70
4319,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
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

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1125061,05
1073403,10
951624,53
932421,71
0,00
774654,53
176970,00
170748,94

1884,94
753566,77
176970,00
137339,45

354,13
83876,80
0,00
5315,94
81202,07
0,00
0,00
2687,58

584,78
0,00
0,00
6887,62
129867,05
0,00
0,00
3641,94
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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
1125061,05
1073403,10
742194,11
719274,84
4195,65
0,00
737998,46
92588,81

0,00
0,00
719274,84
52734,17

3220,00
0,00
3668,56
35880,56
49819,69
290278,13

720,00
0,00
4319,00
22834,27
0,00
301394,09

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- rezervy
- bankám
- soc. fond
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

2957,55
10442,13
7456,76
1518,06
720,00
0,00
4319,00
423,59
36,18
27873,27

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2957,55
10442,13
7456,76
1518,06
720,00
0,00
4319,00
423,59
36,18
27873,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima Banka
Slovensko a.s.

Účel
predfinancovanie
realizácie projektu
z eurofondov
(OP 7.2 aktivitač.1)

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

49819,69

49819,69

0,00

0,00

Rok
splatnosti

2019

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na predfinancovanie realizácie projektu
z eurofondov OP 7.2 aktivita č.1. Úver bol krátkodobý a splatený v r. 2019.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
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a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

0,00
§ 17 ods.6 písm. a)

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

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 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 na

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

CSEMADOK – Maďarský spoločenský
a kultúrny zväz na Slovensku
Súkromné centrum voľného času Majačik

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3000,00

3000,00

0,00

120,00

120,00

0,00

-2-

-4-

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.
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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
Obec nemá vo svojej pôsobnosti rozpočtové a príspevkové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

-2-

ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR
Fiľakovo
Okresný úrad BB,
odbor školstva
ÚPSVaR
Fiľakovo
ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR Lučenec
ÚPSVaR Lučenec
Okresný úrad BB,
odbor školstva
MDVaRR SR
MV SR, sekcia
verejnej správy
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
MV SR – odbor
živ. prostredia
Okresný
úrad
Lučenec
Okresný úrad BB,
odbor školstva
MV SR, sekcia
verejnej správy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Školské potreby pre deti v HmN
Stravné pre deti v HmN

597,60
4371,60

597,60
4371,60

0,00
0,00

Predškolská výchova

1644,00

1644,00

0,00

Prídavky na deti

2476,74

2476,74

0,00

10709,60
5624,32
970,92
2600,00

10709,60
5624,32
970,92
1691,32

0,00
0,00
0,00
908,68

39,53
301,95

39,53
301,95

0,00
0,00

75658,00

66705,78

8952,22

794,00

794,00

0,00

85,53

85,53

0,00

1811,93

1811,93

0,00

156,00

156,00

0,00

22,80

22,80

0,00

§50j
§54
§52
Pre žiakov zo soc. znevýh. prostr.
Cestná doprava a pozemné kom.
Evidencia obyvateľstva
ZŠ – transf. na rozvoj školstva
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Voľby - komunálne
ZŠ – na učebnice
Register adries

-5-
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Úrad vlády SR,
Bratislava
Banskobystrický
samosprávny kraj
Ministerstvo
financií SR
Ministerstvo
financií SR

Dotácia na podporu rozv. športu

3000,00

3000,00

0,00

Denný tábor

1375,00

1375,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

0,00

15000,00

Rekonštrukcia a oprava interiéru
obecného úradu, kultúrneho domu
Rekonštrukcia budovy obecného
úradu - výjazdové rokovanie

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie OP 7.2 – akt. č. 1
Rekonštrukcia verejných priestranstiev OP 7.2 – akt. č. 3
Transfer bol prijatý v roku 2019.
Poskytovateľ

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

-1Pôdohospodárska
platobná agentúra
Pôdohospodárska
platobná agentúra
Pôdohospodárska
platobná agentúra
Pôdohospodárska
platobná agentúra

-2Trans. z EPFRV 75% prostr. EÚ:OP
7.2 akt. č. 1
Trans. z EPFRV 25% prostr. EÚ:OP
7.2 akt. č. 1
Trans. z EPFRV 75% prostr. EÚ:OP
7.2 akt. č. 3
Trans. z EPFRV 75% prostr. EÚ:OP
7.2 akt. č. 3

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-343514,96

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-443514,96

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

14504,99

14504,99

0,00

18884,21

18884,21

0,00

6294,74

6294,74

0,00

-50,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neprijala žiadny transfer z rozpočtov iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 prijala transfer z rozpočtov VÚC, a to od Banskobystrického samosprávneho
kraja na Denný tábor – Objavuj klenoty regiónu (Novohradu)
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-2Banskobystrický
samosprávny kraj

Denný tábor

1375,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41375,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-50,00
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10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia č. 15/2013 písm. b/8 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy § 4 ods. 5 neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce.

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia – zisk v čiastke
2888,87 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
104409,57 EUR – t.j. prebytok bežného a kapitálového rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
- rezervného fondu
10.441,00EUR,
- ostatného rezervného fondu
46.317,48 EUR

Prílohy:
1. Rozbor plnenia príjmov podľa schváleného rozpočtu 2019
2. Rozbor plnenia výdavkov podľa schváleného rozpočtu 2019
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