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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 29.10.2018 uznesením č. 130/2018
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 11.3.2019 uznesením č. 46/2019
- druhá zmena schválená dňa 6.5.2019 uznesením č. 86/2019
- tretia zmena schválená dňa 5.8.2019 uznesením č. 141/2019
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2019 starostu dňa 11.11.2019,
uznesenie 189/2019
- piata zmena schválená dňa 11.11.2019 uznesením č. 190/2019
- šiesta zmena schválená dňa 9.12.2019 uznesením č. 206/2019
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2019 starostu dňa 9.12.2019,
uznesenie 207/2019
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2019 starostu dňa 20.12.2019,
uznesenie 7/2020
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

1 030 058

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 642 714

930 058
0
100 000
1 030 058

1 076 297
249 755
316 662
1 642 714

807 437
77 061
145 560
0

903 900
593 254
145 560
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 642 714

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 664 996,48

101,4

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 642 714 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 664 996,48 EUR, čo predstavuje 101,4 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 076 297

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 099 705,52

102,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 076 297 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 099 705,52 EUR, čo predstavuje 102,17 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
776 233

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

790 412,36

101,8

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 696 187 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 708 273,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,7 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 846 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 47 145,47EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 373,88 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 25 690,95 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 80,64
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 383,10 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
predstavuje plnenie na 111,8 % plnenie

838,73 EUR, čo

Daň za ubytovacie kapacity
Z rozpočtovaných 5 432 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
predstavuje plnenie na 124,7 % plnenie

6 774 EUR, čo

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 118 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 118 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 % plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 26 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 27 262,69 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,3 % plnenie
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky z poplatku za komunálny odpad v sume 10 613,27 EUR.
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b) nedaňové a iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
171 104
174 282,77

% plnenia
101,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 58 569 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 001,19 EUR, čo je
97,3 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 455,35 EUR, príjem
z úhrad za vydobyté nerasty v sume 531,10 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume
10 000 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 46 014,74 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za nájomné v sume 1 373,46 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, stravné, príjem z predaja odpadových nádob,
cintorínske poplatky, poplatky za hrobové miesta, kopírovacie práce, školné, stravné, relácie
v miestnom rozhlase, príjem z parkoviska, stočné, príjem z ubytovania.
Z rozpočtovaných 106 085 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 106 812,43 EUR, čo
je 100,7 % plnenie.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky z poplatku za stočné v sume 14 749,20 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Príjmy z účtov finančného hospodárenia, príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z odvodov
z hier Tipos, poplatky za zmeny v územnom pláne
Z rozpočtovaných 6 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 469,15 EUR, čo je
162,31 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 128 960 EUR bol skutočný príjem vo výške 135 010,39
EUR, čo predstavuje 104,7 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
ÚPSVaR, Spišská Nová Ves
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopr. a výstavby SR
OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP

Suma v EUR
26 607,52 €
10 572,19 €
6 606 €
116,20 €
668,25 €
40,40 €
1 653,10 €
250,27 €
2 644,65 €

OÚ Košice, odbor školstva
Implementačná agentúra MPSVaR
MV SR
Implementačná agentúra MPSVaR
Implementačná agentúra MPSVaR

4 420 €
26 132,80 €
4 845 €
26 918,55 €
23 535,46 €

Účel
Aktivačná činnosť, § 54
Osobitný príjemca, prídavky
Stravné- hmotná núdza
Učebné pomôcky
Register obyvateľov SR
Register adries
Voľby do EÚ, voľby prezidenta
Úsek ŽP, úsek dopravy
Prenesený výkon – stavebný
poriadok
Výchova a vzdelávanie detí MŠ
MOPS
Zberný dvor - manažment
NP PRIM
Sociální pracovníci

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
249 755

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

248 648,11

99,56

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 249 755 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
248 648,11 EUR, čo predstavuje 99,56 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív , združené prostriedky IBV
Z rozpočtovaných 85 348 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 84 240,38 EUR, čo
predstavuje 98,7 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov bol 14 132,88 EUR. Združené prostriedky IBV prijaté vo výške
70 107,50 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 164 407 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 164 407,73 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
104 407,73
60 000

Účel
Zberný dvor
Nákup traktora

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
316 662

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

316 642,85

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 316 662 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 316 642,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.34/2018 zo dňa 30.4.2018 bolo schválené prijatie úveru
v sume 150 000 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 94/2018 zo dňa 23.7.2018 bolo
schválené prijatie úveru z PRIMABANKY. V roku 2018 bolo čerpanie v sume 4 588,01 EUR.
V roku 2019 bol prijatý bolo čerpanie úveru v sume 145 393,03 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2019 zo dňa 6.5.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 170 000 EUR. Úprava čerpania rezervného fondu bola schválená
uznesením obecného zastupiteľstva č. 223/2019 zo dňa 18.12.2019.V skutočnosti bolo plnenie
v sume 170 000 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv z min. rokov
1 249,82 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

v sume
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 642 714

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 518 230,57

92,4

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 642 714 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 518 230,57 EUR, čo predstavuje 92,4 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
903 900

Skutočnosť k 31.12.2019
803 290,24

% čerpania
88,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 903 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
803 290,24 EUR, čo predstavuje 88,87 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa jednotlivých programov
je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 366 258 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
326 205,19 EUR, čo je 89,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ,
Spoločného stavebného úradu, sociálni pracovníci, opatrovateľskej služby, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva , pracovníci NP PRIM a MOPS
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 135 497 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
116 904,08 EUR, čo je 86,3 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 331 235 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
289 913,74 EUR, čo je 87,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OBCEobecný úrad, školstvo, odpad, ČOV, opatrovateľky, sociální pracovníci, MOPS, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné granty
Z rozpočtovaných výdavkov 60 410 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 60 515,86
EUR, čo predstavuje 100,2 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 10 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9 751,37
EUR, čo predstavuje 92,9 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
593 254

Skutočnosť k 31.12.2019
568 636,73

% čerpania
95,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 593 254 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 568 636,73 EUR, čo predstavuje 95,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky čerpania kapitálového rozpočtu patrí:
a) asfaltovanie miestnej komunikácie ul. Barbušova, Čingovská, Slovenského raja okolo
ihriska
Celkovo bolo preinvestovaných 145 393,03 € z úveru.
b) Zberný dvor + príslušenstvo
Dotácia bola poskytnutá vo výške 166 735,23 EUR na stavbu zberného dvora, nákup traktora,
nákup zberných nádob. Z vlastných prostriedkov Obec poskytla 54 579,22 EUR s tým, že ešte
niektoré prostriedky budú refundované v roku 2020.
c) Projekty cyklotrasa, materská škola, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške
21 549,90 EUR , z vlastných prostriedkov.
d) IBV Za Humnami – bolo vyčerpaných 83 991,19 EUR z prostriedkov ktoré prispeli
stavebníci na inžinierske siete.
e) vybudovanie detského ihriska –vo výške 10 707,82 EUR z vlastných prostriedkov obce.
f) Ihrisko- všešportový areál – oplotenie ihriska + príslušenstvo v celkovej výške 24 046,22
EUR z vlastných prostriedkov obce
g) vstupná brána na Čingove v celkovej výške 4 620 EUR z vlastných prostriedkov obce.
h) kanalizácia ul. Smižianska- vo výške 2 627 EUR z vlastných prostriedkov obce
i) čerpačka pitnej vody ul. Hrabušická – rekonštrukcia – výmena čerpadiel, prepoj v celkovej
výške 23 479,92 EUR z vlastných prostriedkov obce.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
145 560

Skutočnosť k 31.12.2019
146 303,60

% čerpania
100,5

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 145 560 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 146 303,60 EUR, čo predstavuje 100,5 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 135 600 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 30 000 EUR- úver na
asfaltovanie a v sume 105 600 EUR úver na ČOV, čo predstavuje 100 %.
Vo výdavkových finančných operáciách z rozpočtovaných 9 960 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov 12 b.j. a 24 b.j.( nájomné byty) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
10 703,60 EUR , čo predstavuje 107,5 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Úprava schodku HČ
(doplnkový zdroj financovania HČ-ŠJ, zdroj financovania PČ)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku hospodárenia HČ
Vylúčenie z prebytku
(doplnkový zdroj financovania HČ-ŠJ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 099 705,52
803 290,24
296 415,28
248 648,11
568 636,73
-319 988,62
-23 573,34
-2 511,60
-1 045,40
-27 130,34
316 642,85
146 303,60
170 339,25
1 664 996,48
1 518 230,57
146 765,91
-2 511,60
-1 045,40

143 208,91
Schodok rozpočtu v sume 23 573,34 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 2 511,60 EUR
bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný :
- z finančných operácií
23 573,34 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 2 511,60 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi a predškolákom v sume 2 511,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej
činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 913,26 EUR, t.j.
zostatok na účte podnikateľskej činnosti vo výške 913,26 € použiť na vysporiadanie vzájomných
faktúr za rok 2019 s Obcou uhradených v januári 2020.
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 132,14 €.
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Zostatok finančných operácií v sume 170 339,25 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 27 130,34
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 143 208,91 EUR navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu

143 208,91 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 143 208,91 EUR.
( v tom sú prostriedky na siete IBV vo výške 50 451,29 EUR)

4. 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 rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 85/2019

Suma v EUR
6 508,62
224 552,33
129,63
-41 160,20
170 000,00

KZ k 31.12.2019

20 030,38

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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
37,26
3758,77
0
1678,75
1825
0
0
292,28
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2019
12 bytový dom
Účel

Suma v €

Začiatočný stav k 1.1.2019

CELKOM

24 bytový dom
Suma v €

fond opráv

2 018,64

9 213,03

11 231,67

mesačne z obs. ceny náj. bytov

5 688,60

2 699,85

8 388,45

Spolu

5 688,60

2 699,85

8 388,45

Tvorba Fondu:

Čerpanie Fondu:
69,60

69,60

100,00

100,00

91,96

48,29

Kacvinský - kotol

204,35

204,35

Faktúra 264/2019

Cehuľa- okná

915,36

915,36

VPD 617/2019

Gabčo Ľubomír-omietka

Faktúra 304/2019

oprava strechy

Faktúra 373/2019

VPD 235/2019

Špiner - oprava kotla

VPD 260/2019

Špiner -okno-sklo

VPD 353/2019

Špiner - rolety

Faktúra 253/2019

350

350,00

1 278,00

1 278,00

oprava kotla- Dobranská

59,03

59,03

VPD 1118/2019

oprava kotla-Kubičárová

26,55

26,55

VPD 776/2019

oprava dverí

Faktúra 365/2019

9

9,00

Pecha Ľudovít- omietka

346,44

346,44

Faktúra 366/2019

Puška Stanislav- omietka

346,44

346,44

Faktúra 385/2019

Pecha Jozef-omietka

474,32

474,32

Faktúra 386/2019

Pecha Jozef-omietka

346,84

346,84

Faktúra 387/2019

Gábor František-omietka

474,32

474,32

Faktúra 452/2019

poistné

406,86

406,86

VPD 1308/2019

Gabčová Jana- omietka

350

350,00

VPD 2150/2019

kovanie na vchod.dvere

12,00

0

12,00

35,40

35,4

70,80

Spolu

2 792,25

3 139,62

5 931,87

Konečný zostatok k 31.12.2019

4 914,99

8 773,26

13 688,25

poplatky banke

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

ZS k 1.1.2019 v EUR
4 277 452,26
3 933 925,53

KZ k 31.12.2019 v EUR
4 469 661,53
4 181 134,88

9 501,00
3 708 523,58
215 900,95

4 382,00
3 960 851,93
215 900,95
11

340 379,04

285 367,05

14 836,00
0
0
70 959,97
254 583,07
0
0
3 147,69

14 692,23
0
0
62 019,99
208 654,83
0
0
3 159,60

ZS k 1.1.2019 v EUR
4 277 452,26
2 287 593,20

KZ k 31.12.2019 v EUR
4 469 661,53
2 490 850,82

0
0
2 287 583,20
561 367,62

0
0
2 490 850,82
501 583,57

1 890,00
0
242 915,51
144 974,10
171 588,01
1 428 491,44

1 890,00
0
227 725,12
90 587,41
181 381,04
1 476 948,39

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

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

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
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky (SF, rezerva,
zabezpeka)
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

10 660,08
29 706,68
19 728,10
4 071,03
181 381,04
221 954,08
32 192,56

10 660,08
29 706,68
19 728,10
4 071,03
181 381,04
221 954,08
32 192,56

0
0
0
0
0
0
0

499 693,57

499 693,57

0

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Primabanka

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

295 112,12

105 600,00

2 761,75

61 400,00

r. 2020

Primabanka

Municipálny
ČOV
asfaltovanie

149 981,04

30 000,00

1 216,66

119 981,04

r. 2023

ŠFRB
ŠFRB

24 b.j
12 b.j.

141 500,00
194 516,36

4 353,26
6 350,34

1 110,87
4 662,09

107 240,30
114 713,78

r.2041
r.2032

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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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:
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 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce

924 425,46

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- ostatné záväzky
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

181 381,04
221 954,08
96 358,45
499 693,57
221 954,08
221 954,08
277 739,49

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

277 739,49

924 425,46

30,04 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce

924 425,46

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, ŠR, MF SR
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

75 108,76
849 316,70
135 600,00
10 703,60
3 978,41
5 772,96
156 054,97

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

156 054,97

849 316,70

18,37 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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. 2/2019 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-

Obecný futbalový klub Slovenský raj- bežné
výdavky na činnosť klubu a poplatky
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutýchbežné výdavky na sociálno-rehabilitačné
akcie
Klub slovenských turistov Slovenský raj –
bežné výdavky na činnosť klubu
VERBUM BONUM Spišské Tomášovcebežné výdavky na rekonštrukciu priestorov na
spoločenskú miestnosť a knižnicu, úprava
verejných priestranstiev, poplatky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

10 430 €

10 430 €

0

165 €

165 €

0

2 500 €

2 499,71 €

0,29

1 000 €

1 000 €

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2019
o dotáciách. Klub turistov vysporiadal rozdiel 0,29 € k 31.12.2019.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 810-7350. Predmetom podnikateľskej
činnosti je:
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady.......................33 852,04 EUR
Celkové výnosy .......................33 962,85 EUR
Hospodársky výsledok – zisk
110,81 EUR ( daň zo zisku = 21 % , t. j. 23,27 EUR)
ZISK po zdanení ..........................87,54 EUR
Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 87,54 EUR bude zdrojov financovania
podnikateľskej činnosti.
Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.
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11. 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 nemala v roku 2019 zriadenú ani založenú žiadnu rozpočtovú a príspevkovú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy
Poskytovateľ

-1ÚPSVaR

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

Hmotná núdza,
stravné – bežné
Učebné pomôckybežné
Voľby do
samosprávy – bežné
Osobitný príjemca –
bežné
Prenesený výkon ŠSREGOB+ register
adries- bežné
Prenesený výkonstavebný poriadokbežné
Prenesený výkonživotné prostrediebežné
Prenesený výkon –
miestne
komunikácie-bežné

6606,00

4094,40

2511,60(vrátené)

116,20

116,20

0

1653,10

1653,10

0

10572,19

10572,19

0

708,65

708,65

0

2 644,65

2 644,45

0

162,79

162,79

0

87,48

87,48

0

UPSVaR

Aktivačná činnosť,§ 52

26 607,52

26 607,52

0

Krajský školský

Výchova
a vzdelávanie detí
MŠ – bežné

4 420,00

4 420,00

0

ÚPSVaR
OÚ SNV
UPSVaR
Min.vnútraObvodný úrad SNV
Krajský stavebný
úrad Košice
Obvodný úrad ŽP
Košice
Odvodný úrad c.k.
a doprava, Košice

úrad Košice
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Implementačná
agentúra Min.
práce, soc. vecí
a rodiny
Implementačná
agentúra Min.
práce, soc. vecí
a rodiny
Implementačná
agentúra Min.
práce, soc. vecí
a rodiny
MV SR

Mzdy, odvody
MOPS- bežné

26 132,80

26 132,80

0

Mzdy, odvody
a ostatné výdajesociální pracovníci

23 535,46

23 535,46

0

Mzdy, odvody
a ostatné výdaje- NP
PRIM

26 918,55

26 918,55

0

Zberný dvor- bežnýmanažment

4 845,00

4 845,00

0

MV SR

Zberný dvorkapitálový

104 407,73

104 407,73

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu s Environmentálnym fondom na technické zabezpečenie
triedeného zberu odpadu na zbernom dvore - na nákup traktora JOHN DEERE 5100 M
v celkovej výške 60 000 €, ktoré boli aj v roku 2019 použité a zúčtované.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
CVČ ADAM, Sp.Nová Ves – bežné výdavky
CVČ Komenského, Smižany- bežné výdavky
CVČ Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky
RKC na školský klub-bežné výdavky
( na prevádzku a mzdy ZCŠ-šk.klub)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

1 960,03
2 235,14
687,74
21 945,00

1 960,03
2 235,14
687,74
21 945,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0
0
0
0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky v roku 2019 z rozpočtu VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
23 573,34 EUR, ktorý bol vysporiadaný z prebytku finančných operácií
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 143 208,91 EUR

17

