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Záverečný účet obce 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 

08/2018. 

Rozpočet bol zmenený: 

 

-           prvá  zmena  schválená dňa 02.01.2019 rozpočtovým opatrením  č.1/2019 

- druhá zmena  schválená dňa 04.03.2019 uznesením OcZ č. 13/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 16.03.2019  rozpočtovým opatrením  č. 3/2019 

- štvrtá  zmena  schválená dňa 17.03.2019 rozpočtovým opatrením  č. 4/2019 

- piata  zmena  schválená dňa 08.05.2019  uznesením OcZ č. 21/2019 

- šiesta zmena  schválená dňa 26.06.209  uznesením OcZ č. 29/2019 

- siedma zmena schválená dňa 01.07.2019 rozpočtovým opatrením  č. 7/2019 

- osma zmena schválená dňa 23.08.20019 rozpočtovým opatrením č. 8/2019 

- deviata zmena schválená dňa 29.08.20119 uznesením OcZ č. 35/2019 

- desiata zmena schválená dňa 09.09.2019 rozpočtovým opatrením  č. 10/2019 

- jedenásta zmena schválená dňa 13.09.2019 uznesením OcZ č č. 35/2019 

- dvanásta zmena schválená dňa 31.10.2019 uznesením OcZ č. 40/2019 

- trinásta zmena schválená dňa 21.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 13/2019 

- štrnásta zmena schválená dňa 05.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

- pätnásta zmena schválená dňa 18.12.20019 uznesením OcZ č. 44/2019 

- šestnásta zmena schválená dňa 18.12.2019 uznesením OcZ č. 44/2019 

- sedemnásta zmena schválená dňa 27.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 17/2019 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 524.824,- 945.131,- 

z toho :    

Bežné príjmy 487.865,- 536.192 

Kapitálové príjmy 0,- 278.478.,- 

Finančné príjmy 0,- 88.844 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 36.959 41.617 
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Výdavky celkom 524.824,- 945.131,- 

z toho :   

Bežné výdavky 221.438,- 282.656,- 

Kapitálové výdavky 0,- 329.471,- 

Finančné výdavky 0,- 0,- 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 303.386 333.004 

Rozpočet  obce   

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

903.514,- 881.434,74 97,56 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 903.514,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 881.434,74 EUR, čo predstavuje 97,56 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

536.192,- 520.469,85 97,07 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 536.192 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

520.469,85 EUR, čo predstavuje  97,07 % plnenie. 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 

% plnenia 

199.724                   194.340,66 97,30 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 206.348,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 206.334,78 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 7.040,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.608,07 EUR, čo 

je 79,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4019,65 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 1.569,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.588,89 EUR, za 

nedoplatky  minulých rokov 19,18  EUR k 31.12.2019. 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 420,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 245,- EUR, čo je 

58,33 % plnenie.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 7.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.255 EUR, čo je 

30,06 % plnenie. 

Obec k 31.12.2019 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za 

TDO vo výške 17068,12 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

16.015 14.448,07 90,22 

 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60 EUR, čo je 24 % 

plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých budov, priestorov a objektov a dividendy. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 15.750  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14.388,07 EUR, čo 

je 91,35 % plnenie. Ide o príjmy: administratívne – správne poplatky /428,80 €/, za porušenie 

predpisov /33,20 €/, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – relácie v miestnom 

rozhlase, kopírovacie práce, réžia od stravníkov /4.060,30 €/, školné za MŠ /321,- €/ a stravné 

od stravníkov /9.544,77 EUR/. 

Úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných 15,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie. 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3.960 1.850,10 46,72 

 

Iné nedaňové príjmy /príjmy z dobropisov a z vratiek/ 

Z rozpočtovaných 3.960,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 1.850,10 €, čo je 

46,72 % plnenie. 

 

  

 

 

d) Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 295.909,- EUR bol skutočný príjem vo výške 

289.728,83 EUR, čo predstavuje 97,91 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie  Suma v € Účel  

ÚPSVaR Sabinov 2.087,30 Prídavky na deti – záškoláci 

DPO SR 1400,- Dotácia pre DHZ 

Marius Pedersen, a.s. 100 Dar 

Okresný úrad – odbor školstva 1083,- MŠ – 5. ročné deti MŠ 

Okresný úrad 172,77 Register obyvateľstva SR, register adries 

Okresný úrad – odbor školstva 258.963,- ZŠ – normatívne fin. prostriedky 

ÚPSVaR Prešov 879,80 Školské potreby pre deti v HN 
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ÚPSVaR Prešov 8.917,20 Stravné pre deti v HN 

Okresný úrad – odbor školstva 3.000,- ZŠ – vzdelávanie žiakov zo SZP 

Okresný úrad    2059,21 Voľby  

Okresný úrad – odbor školstva 1.389 ZŠ – vzdelávacie poukazy 

Krajský úrad ŽP 43,84,- Životné prostredie 

ÚPSVaR Prešov 5.902,70 MOS – ESF – 85 % 

ÚPSVaR Prešov 1.041,71 MOS – ŠR – 15 % 

Okresný úrad – odbor školstva 102,30,- ZŠ – učebnice 

Okresný úrad – odbor školstva 2.587 Asistenti 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

278.478,- 278.477,09,- 100,00 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR – na základe 

uznesenia vlády z roku 2019 

3.000 Rekonštrukcia a modernizácia 

OcU  

Úrad vlády Slovenskej republiky 8.000 Na výstavbu detského ihriska 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu  SR 

200.000,- Na výstavbu novej budovy 

Základnej školy 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky 

29.977,09 Rekonštrukcia budovy Hasičskej 

zbrojnice 

Úrad vlády Slovenskej republiky 37.500 Výstavba Multifunkčného ihriska 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 278.478,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 278.477,09,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Tento príjem tvoril: prijaté 

dotácie uvedené v tabuľke vyššie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

88.844  82.487,80 92,85 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 88.844 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

82.487,80 EUR, čo predstavuje 92,85 % plnenie.  

Čerpanie rezervného fondu v roku 2019 bolo vo výške 43.533,27. V roku 2019 boli použité 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10.665 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

41.617,- 41.396,07 99,47   

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 41.617,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

41.396,07 EUR.  

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,-                   0,-                      - 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

0,- EUR.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

612.127 326.341,13 53,31 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 612.127,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 326.341,13 EUR, čo predstavuje  53,31 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

282.656 224.204,46 79,32 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 282.656,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 

v sume 224.204,46 EUR, čo predstavuje 79,32 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 109.198,41 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 91.081,38 

EUR, čo je 83,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných 

pracovníkov a pracovníkov školstva - MŠ, ŠJ. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  36271,09,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 33212,64 

EUR, čo je 91,56 % čerpanie.  
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 112.827,5 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 86211,64 

EUR, čo je 76,41 % 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 24259,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 13698,8 EUR, 

čo predstavuje 56,46 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 100,- EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 vo výške 0,- EUR. 

  

 

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

            329.471 102.136,67 31 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 329.471,- EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 102.136,67 EUR, čo predstavuje  31 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Ochrana pred požiarmi 

Z rozpočtovaných 36.803,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 22.764,12 

EUR, čo predstavuje 61,85 % čerpanie.  

b) Rekreačné a športové služby 

Z rozpočtovaných  59.562,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 59.561,15 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

333.004,-                   326.056,85                97,91 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 333.004,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 326.056,85 EUR, čo predstavuje  97,91% čerpanie.  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                  326.056,85 EUR 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 
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rok 2019 po poslednej 

zmene 

0,-                   0,-                - 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 0 EUR.  

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 561.865,92 

z toho : bežné príjmy obce  520.469,85 

             bežné príjmy RO 41.396,07 

Bežné výdavky spolu 550.261,31 

z toho : bežné výdavky  obce  224.204,46 

             bežné výdavky  RO 326.056,85 

Bežný rozpočet 11.604,61 

Kapitálové  príjmy spolu 278.477,09 

z toho : kapitálové  príjmy obce  278.477,09 

             kapitálové  príjmy RO 0,- 

Kapitálové  výdavky spolu 102.136,67 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  102.136,67 

             kapitálové  výdavky  RO 0,- 

Kapitálový rozpočet  176.340,42 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 187.945,03 

Vylúčenie z prebytku  
 

231.539,23 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -43.594,2 

Príjmy z finančných operácií 82.487,80 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 82.487,80 
PRÍJMY SPOLU   922.830,81 

VÝDAVKY SPOLU 652.397,98 

Hospodárenie obce  270.432,83 
Vylúčenie z prebytku 231.539,23 

Upravené hospodárenie obce 38.893,6 

 

Z prebytku hospodárenia obce 270.432,83 Eur zistených 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, 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 
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 6.494,82 Eur -  normatívne finančné 

prostriedky v sume 4.036,45 € a dotácia - projekt rozvoj úspešnosti vo výške 

2.458,37€ ktoré ZŠ použije v roku 2020. 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 224.758,29 Eur /dotácia na stravu 

3.781,20€, dotácia na výstavbu školy 200.000 €, dotácia na výstavbu detského 

ihriska 8000 €,  dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 9.977,09 € 

a dotácia na rekonštrukciu OcU 3000 €  

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa § 140-

141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume  286,12 EUR. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 

rok 2019 vo výške 38.893,6  EUR, zvýšenú o sumu 45,72 neodvedené prostriedky 

minulých rokov do rezervného fondu, teda celková suma 38939,32 EUR.    

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019                          88.974,28 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                         34.202,33 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

- 

                - z finančných operácií - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

43.533,27 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2019 79.643,34       

 

Sociálny fond 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 948,92 

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %                    781,77 

               - ostatné prírastky 3,5 

Úbytky   - závodné stravovanie                     336,9 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2019 1.397,29 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
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A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 1.606.636,75 1.882.906,33 

Neobežný majetok spolu 1.424.756,43 1.512.206,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1.351.597,03 1.439.046,64 

Dlhodobý finančný majetok 73.159,40 73.159,40 

Obežný majetok spolu 181.572,67 369.918,44 

z toho :   

Zásoby 288,59 141,71 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1.890,01 266,15 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  16.366,02 18.092,84 

Finančné účty  135.028,05 351.417,74 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  307,65 781,85 

 

 

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 1.422.680,91 1.674.738,98 

Vlastné imanie  461.884,07 460.669,90 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -  

Fondy -  

Výsledok hospodárenia  461.884,07 460.669,90 
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Záväzky 36.560,03 248.428,32 

z toho :   

Rezervy  890 800 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 11.389,57 232.422,35 

Dlhodobé záväzky 1.017,70 1.469,15 

Krátkodobé záväzky 23.262,76 13.736,82 

Bankové úvery a výpomoci -  

Časové rozlíšenie 924.236,81 965.640,76 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom   1.338,41   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu  231.253,11   EUR 

- voči zamestnancom               6.941,80   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5170,49   EUR 

 

V roku 2018 nebol obcou prijatý žiadny úver, ani nesplácala žiadne úvery z minulých období. 

 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  rozpočtovým organizáciám. 
 

Obec poskytla v roku 2019 dotácie v súlade s rozpočtom, na prevádzku a mzdy  Základnej 

škole na území obce. 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :   

- bežné výdavky na  

                  

                                      - 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Základná škola Uzovské Pekľany 15.086,71 EUR 14.985,27 EUR 101,44 

 

Všetky dotácie poskytnuté v roku 2019 boli prijímateľmi vyúčtované. Nevyčerpaná dotácia 

bude vrátená na účet zriaďovateľa v roku 2020. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola Uzovské 

Pekľany 

0,- 0,- - 

 

Obec v roku 2019 neobdŕžala žiadne finančné prostriedky od rozpočtovej organizácii. 

 

b) 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 - 

ÚPSVaR 

Sabinov 

Prídavky na deti – záškoláci 2.087,30 2.087,30 - 

DPO SR Dotácia pre DHZ 1400,- 1400,- - 

Okresný úrad – 

odbor školstva 

MŠ – 5. ročné deti MŠ 1.083,- 1.083,- - 

Okresný úrad Register obyvateľstva SR, 

register adries 
172,77 172.77 - 

Okresný úrad – 

odbor školstva 

ZŠ – normatívne fin. 

prostriedky 

258.963 254.926,55 4.036,45 

ÚPSVaR 

Prešov 

Školské potreby pre deti 

v HN 

879,80 879,80 - 

ÚPSVaR 

Prešov 

Stravné pre deti v HN 8.917,20 5.136 3.781,20 EUR  

vrátené v roku 

2020 

Okresný úrad – 

odbor školstva 

ZŠ – vzdelávanie žiakov zo 

SZP 

3.000 3.000,- - 

Okresný úrad Voľby  2.059,21 1913,06 146,15/vrátené do 

ŠR v roku 2019/ 

Okresný úrad – 

odbor školstva 

ZŠ – vzdelávacie poukazy 1.389 1389 - 

Krajský úrad Životné prostredie 43,84 43,84 - 
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ŽP 

ÚPSVaR 

Prešov 

MOS – ESF – 85 % 5.902,70 5.902,70 - 

ÚPSVaR 

Prešov 

MOS – ŠR – 15 % 1.041,71 1.041,71 - 

Okresný úrad – 

odbor školstva 

ZŠ – učebnice         102,3,- 102,3  

Okresný úrad – 

odbor školstva 

Asistenti       2587,-       2.587  

Ministerstvo 

financií SR 

Rekonštrukcia budovy 

hasičskej zbrojnice 

29.977,09 20.000 9.977,09 Eur 

bude použitých 

v nasledujúcom 

roku 

Ministerstvo 

financií SR – na 

základe 

uznesenia vlády 

z roku 2019 

Rekonštrukcia a modernizácia 

OcU 

3.000 0 Peniaze budú 

použité  

nasledujúcom 

roku 

Úrad vlády 

Slovenskej 

republiky 

Multifunkčné Ihrisko 37.500 37.428,48 71,52 - vrátene 

v roku 2019 

Ministerstvo 

školstva vedy, 

výskumu 

a športu SR 

Výstavba novej budovy 

Základnej školy 

200.000 0 Peniaze budú 

použité  

nasledujúcom 

roku 

Úrad vlády SR Výstavba detského ihriska 8.000 0 Peniaze budú 

použité  

nasledujúcom 

roku 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité v súlade s podmienkami poskytovateľa 

v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel  

Sabinov 

sociálne služby 

0 460,31 -460,31 

Sabinov 0 708,93 -708,93 
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SOcÚ stavebný 

SPOLU záväzok voči 

mestu Sabinov 

0  -1.169,24 

 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
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 - 

- - 0,- 0,- 0,- 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

 

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0,- 0,- - 

 

 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0,- 0,- - 

 

Obec v roku 2019 neobdŕžala žiadne finančné prostriedky od VÚC, ani neposkytla žiadne 

dotácie.  

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Veronika Gáborová                              Predkladá:  Marek Gruška

  

              starosta obce 

             

 

 

 

V Uzovských Pekľanoch  dňa  14.06.2020 
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9. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške    38939,32    EUR. 


