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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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením č. 75/2018.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 10.12.2018 uznesením č. 104/2018
- druhá zmena schválená dňa 14.3.2019 uznesením č. 33/2019
- tretia zmena schválená dňa 2.5..2019 uznesením č. 62/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 70/2019
- piata zmena schválená dňa 5.9.2019 uznesením č. 82/2019
- šiesta zmena schválená dňa 30.9.2019 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 11.11.2019 uznesením č. 123/2019
- ôsma zmena schválená dňa 14.12.2019 starostom obce

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

2 452 205,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 608 432,01

2 419 205,00
30 000,00
3 000,00
2 365 669,00

2 562 750,49
100,00
45 581,52
2 608 427,89

1 655 044,00
570 000,00
140 625,00
86 536,00

1 859 886,89
599 433,00
149 108,00
4,12
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 608 432,01

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 613 484,75

100,19

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 518 673,85

100,42

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 871 839,88

100,77

1. Bežné príjmy (obec)
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 508 013,49
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 857 494,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 829 294,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 843 755,95 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 950 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 949 887,50 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 102 714,39
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 846 439,11 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
734,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 948 873,68 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1 013,82 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 21 663,81 EUR.
Daň za psa - nie je
Daň za užívanie verejného priestranstva - nie je
Daň za nevýherné hracie prístroje - nie je
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 77 981.46 EUR
Poplatok za rozvoj - v roku 2019 nie je vyberaný
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
102 216,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

100 730,58

98,54

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 75 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 76 804,31 EUR, čo
je 101,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
3 581,44 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
73 222,87 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 703,92 EUR, čo je
97,51 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
18 456,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

16 083,31

87,14

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z predaja služieb
a propagačných materiálov, z predaja vstupného na obecný ples a zriadenia vecného bremena.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 548 303,49 EUR
546 103,39 EUR, čo predstavuje 99,59 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad vlády SR

bol

skutočný

príjem

vo

výške

Suma v EUR
Účel
494 334,00 Norm. a nenorm. financovanie –
povinná školská dochádzka
4 228,10 Matrika, register obyv. a adries
27 405,60 obedy zdarma školáci a predškoláci
5 000,00 mater. vybavenie DHZ Voderady
10 000,00 Športoviská – spevnená plocha
v školskom areáli

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy (obec):
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
100,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

100,00

100

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

39 095,24

97,07

Príjem z predaja pozemkov
3. Príjmové finančné operácie (obec):
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
40 273,52

V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 967,81 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 095,22 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 55,71 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
54 737,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

51 878,13

94,77

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
38 368,13 EUR
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Základná umelecká škola

13 510,00 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
0
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
5 308,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia
0
% plnenia

3 737,53

Príjmovou operáciou bolo zádržné od rodičov na neodobraté obedy - cudzie prostriedky.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 608 427,89

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 156 882,99

82,68

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 735 086,81

93,28

1. Bežné výdavky (obec)
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
1 859 886,89

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 205 542,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
191 357,34 EUR, čo je 93,09 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 78 205,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
76 800,80 EUR, čo je 98,20 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 422 400,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
332 812,550 EUR, čo je 78,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 78 219,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
75 580,48 EUR, čo predstavuje 96,62 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 9 053,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
8 268,43 EUR, čo predstavuje 91,33 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky (obec)
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
588 393,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

264 942,82

45,02

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prístavba hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 200 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 114 427,29
EUR, čo predstavuje 57,20 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia detského ihriska
Z rozpočtovaných 87 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 85 991,88
EUR, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.
c) Work - out ihrisko
Z rozpočtovaných 20 433,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 20 290,00
EUR, čo predstavuje 99,3 % čerpanie.
d) Prekládka VN na zbernom dvore
Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 16 125,02
EUR, čo predstavuje 64,50 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie (obec)
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
143 800,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

142 676,34

99,21

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 140 625,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 140 621,42 EUR, čo predstavuje
100,00 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 066 466,20

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 050 267,26

98,48

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
885 578,99 EUR
Základná umelecká škola
164 688,27 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
11 040,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

10 964,27

99,31
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
10 964,27 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
2 570 551,98

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

2 518 673,85

bežné príjmy RO

51 878,13

1 735 086,81

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

684 819,55

bežné výdavky RO

1 050 267,26

835 465,17
100,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

100,00

kapitálové príjmy RO

0,00

275 907,09

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

264 942,82

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

10 964,27

-

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

275 807,09
+ 559 658,08
- 29 941,85
529 716,23

Príjmové finančné operácie

42 832,77

Vylúčenie cudzích prostriedkov (nájomníci obec. bytov - zádržné)

-

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

-

-

1 695,92
145 889,09

104 752,24
2 613 484,75
2 156 882,99
456 601,76
- 31 637,77
424 963,99

Prebytok rozpočtu v sume 529 716,23 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 29 941,85 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií

424 963,99 EUR
104 752,24 EUR

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 tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19.866,32 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4.496,32 EUR
- podporu rozvoja športu v sume 10.000,- EUR
- stravovanie žiakov a detí MŠ 1 rok pred školskou dochádzkou spolu v sume 5.370,- EUR
b) 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 v sume 1.675,53 EUR, (obec, RO)
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 8 400,- EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
416 563,99 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 :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
404 880,10
328 852,52
40 857,91
0
0
0
774 590,53

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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 vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel 0,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR

-

665,54
1 776,60
88,80
0
1 481,07
- 600,00
0
449,87
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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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu BD s.č. 423
- na opravu BD s.č. 424
- na opravu BD s.č. 425
- na opravu BD s.č. 432
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
40 407,68
+ 8 400,00
-

686,62
1 145,62
- 385,86
- 877,12
45 712,46

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. Zdrojom by
boli finančné prostriedky z predaja obecných bytov.
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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
10 955 098,61
11 292 482,28
9 372 054,20
9 312 399,22
13 687,75
9 079 404,54
278 961,91
1 579 427,56

8 146,75
9 025 290,56
278 961,91
1 979 332,86

2 205,34
688 051,91
0
12 718,80
876 451,51
0
0
3 616,85

346,29
665 943,18
11 865,14
1 301 178,25
0
0
750,20

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
10 955 098,61
11 292 482,28
6 160 458,21
6 741 329,40

6 160 458,21
932 600,07

6 741 329,40
817 503,98

2 000,00
31 023,52
696 198,60
91 331,41
112 046,54
3 862 040,33

2 000,00
54 717,00
668 042,22
92 744,76
0
3 733 648,9

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

37 580,03
11 458,08
7 809,24
1 832,21
49 866,32
0
667 319,62
28 845,37
817 503,98

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

37 580,03
11 458,08
7 809,24
1 832,21
49 866,32
0
667 319,62
28 845,37
817 503,98
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

740.820,06

23 082,38

5 510,86

532 613,80

r. 2040

178.368,00

5 492,50

1 391,90

134 705,82

r. 2041

nájomné
byty
nájomné
byty

Rok
splatnosti

Obec neuzatvorila v roku 2019 nové úverové zmluvy.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec k 31.12.2019 nečerpá ani nemá zazmluvnené také návratné zdroje financovania, ktoré sa
započítavajú do dlhu obce 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..

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 s VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky
-1-

Futbalový klub Voderady - rozvoj futbalu na
klubovej úrovni
Jednota dôchodcov - organizovanie stretnutí
seniorov
OZ Floppers – rozvoj športu na klubovej úrovni
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady –
protipožiarna prevencia, civilná ochrana

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

10 000,00

10 000,00

0

2 300,00

2 300,00

0

1 000,00
11 000,00

1 000,00
11 000,00

0
0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Všetky dotácie boli dočerpané.

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
12

c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola s MŠ – zriaď.
Základná škola s MŠ zriaď., kapitálové investície
Základná škola s MŠ –
vlastné príjmy
ZUŠ - zriaďovateľ
ZUŠ – vl. príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

335 550,00
11 040,00

334 100,00
10 964,27

1 450,00
75,73

23 331,05

21 652,78

1 678,27

150 970
13 205,00

150 949,49
13 205,00

20,51
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

512 161,89

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

502 295,57

9 866,32

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

MAVOS, s.r.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
školstva SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
práce, soc.
vecí
a rodiny
Úrad vlády
SR

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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

494 334,00

489 837,68

4 496,32

4 228,10

4 228,10

0

obedy zdarma školáci a predškoláci

27 405,60

22 035,60

5 370,00

Športoviská –
v školskom areáli

10 000,00

0

10 000,00

norm. a nenorm. financovanie
povinná školská dochádzka
Matrika, register obyv. a adries

spevnená

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

–

plocha

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiaden fin. vzťah s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiaden fin. vzťah s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet (počet obyvateľov do 2 000).
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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 424 963,99 EUR.
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