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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 22.10.2018 uznesením č. 3/10/2018.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.07.2019 uznesením č. 3/07/2019
- druhá zmena schválená dňa 09.12.2019 uznesením č. 3/12/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

547 092,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
696 592,00

547 092,00
0,00
0,00
547 092,00

576 592,00
0,00
120 000,00
696 592,00

367 872,00
179 220,00
0,00
0,00

397 372,00
299 220,00
0,00
0,00

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
696 592,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

702 250,89

100,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 696 592,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
702 250,89 EUR, čo predstavuje 100,81 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
576 592,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

674 850,89 EUR

117,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 576 592,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
674 850,89 EUR, čo predstavuje 117,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
519 720,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

574 843,32 EUR

110,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 314 020,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 321 861,40 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,50 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 194 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 239 991,62 EUR,
čo predstavuje plnenie na 123,68 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 765,85
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 215 225,77 EUR.
Daň za psa 1 359,16 EUR
Daň za ubytovanie 358,05 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 273,09 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
25 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

34 110,81 EUR

136,44

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 180,37 EUR, čo je
136,34 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 097,39
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 082,98 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25 930,44 EUR, čo
je 136,48 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 509,18 EUR

0,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 509,18
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z odv. hazard. a podob. hier,
z vratiek, z dobropisov, iné
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 31 872,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 64 387,58
EUR, čo predstavuje 202,02 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky, sekcia verejnej správy
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky, sekcia verejnej správy
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00 EUR

1 644,00
1 109,41

Účel
Poskytovanie sociálnej služby pre
fyzické osoby – Denný stacionár
Príspevok pre 5-ročné deti MŠ
Voľby prezident

1 005,58

Voľby do EU

Suma v EUR
31 872,00

290,07
50,00
1 400,00
24 562,52

Hlásenie
pobytu
občanov
a registra obyvateľov SR
Register adries
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Finančný príspevok na podporu
zamestnávania

2 454,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 000,00 EUR

0,00

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 000,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
120 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

25 400,00 EUR

21,17
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 120 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 25 400,00 EUR, čo predstavuje 21,17 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
696 592,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

637 376,14 EUR

91,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 696 592,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 637 376,14 EUR, čo predstavuje 91,50 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
397 372,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

427 397,36 EUR

107,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 397 372,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 427 397,36 EUR, čo predstavuje 107,56 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 179 270,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
189 521,31 EUR, čo je 105,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 57 020,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
66 713,66 EUR, čo je 117,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 121 032,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
131 501,28 EUR, čo je 108,65 % čerpanie. Ide o prevádzkové 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 40 050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
39 661,11 EUR, čo predstavuje 99,03 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
299 220,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019
209 978,78 EUR

% čerpania
70,17

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 299 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 209 978,78 EUR, čo predstavuje 70,17 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) výkon. a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 4 065,61,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 065,61
EUR, čo predstavuje 149,19 % čerpanie.
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b) nakladanie s odpad. vodami
Z rozpočtovaných 295 154,39 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 203 912,17
EUR, čo predstavuje 69,09 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0,00 EUR

0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
674 850,89
674 850,89
0,00

427 397,36
427397,36
0,00

247 453,53
2 000,00
2 000,00
0,00

209 978,78
209 978,78
0,00

-207 978,78
39 474,75

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

25 400,00
0,00

25 400,00
702 250,89
637 376,14
64 874,75

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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5. Tvorba a použitie prostriedkov 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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
7 622,39

7 622,39

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 1,5%
Úbytky - ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
692,76
2 433,32
2 480,74
645,34

6. 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
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
2 505 357,48
2 447 662,14
2 323 423,54
2 218 756,29
9 939,16
2 215 927,45
97 556,93
181 933,94

7 640,00
2 113 559,36
97 556,93
228 753,85

814,27
0,00
0,00
7 641,18
173 478,49
0,00
0,00
0,00

490,38
0,00
0,00
12 196,37
216 067,10
0,00
0,00
152,00
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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
2 505 357,48
2 447 662,14
1 332 633,68
1 448 472,59
0,00
0,00
1 333 633,68
468 907,82

0,00
0,00
1 448 472,59
367 617,14

0,00
152,17
692,76
468 062,89
0,00
703 815,98

0,00
3 476,55
645,34
363 495,25
0,00
631 572,41

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
- prijaté preddavky
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

332 936,57
5 735,34
16 145,95
7 292,84
1 384,55
0,00
0,00
0,00
645,34
364 140,59

z toho po lehote
splatnosti

332 936,57
5 735,34
16 145,95
7 292,84
1 384,55
0,00
0,00
0,00
645,34
364 140,59

Stav úverov k 31.12.2019
Obec nemá žiadne dlhodobé ani iné úvery.

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. 1/2006 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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Futbalový klub Záborské – bežné výdavky na
činnosť futbalového klubu
Centrá voľného času – bežné výdavky na
činnosť centier voľného času pre deti
s trvalým pobytov v obci Záborské
Bežecký spolok NW Running Záborské bežné výdavky na činnosť bežeckého spolku

8 000,00

8 000,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

600,00

600,00

0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

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 nemá zriadené a založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
c)

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

MPSVaR
OÚ Prešov
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
DPO SR
ÚPSVaR
Prešov
ÚPSVaR
Prešov

Sociálna služba – bežné výdavky
Príspevok pre MŠ – bežné výdavky
Voľby prezident – bežné výdavky
Voľby do EU
REGOB – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
DHZO – bežné výdavky
Dotácia na stravu pre predškolákov –
bežné výdavky
Finančný príspevok na podporu
zamestnávania – bežné výdavky

Poskytovateľ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

31 872,00
1 644,00
1 109,41
1 005,58
290,07
50,00
1 400,00
2 454,00

29 125,05
1 644,00
1 109,41
1 005,58
290,07
50,00
1 400,00
1 724,40

2 746,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,60

24 562,52

24 562,52

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inými obcami.
f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

PSK – studne FK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 000,00

2 000,00

0,00

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemala schválený programový rozpočet.
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.
.
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