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Záverečný účet obce  a             

     rozpočtové hospodárenie 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 .  

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.   

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 20/XII/2018. 

Rozpočet bol zmenený trikrát:    

č.1  21.06.2019    Uznesenie č. 90/VI/2019  

č.2  20.09.2019   Uznesenie č.113/VIII/2019 

č.3  17.12.2019   Uznesenie č. 135/XII/2019  

        

  

  

Rozpočet obce k 31.12.2019    

    

Schválený  

rozpočet   

Schválený 

rozpočet po 

poslednej 

zmene  

Príjmy celkom  1.425.000,00  1.536.110,00  

  

z toho :      

Bežné príjmy          552736,00  565172,00  

Kapitálové príjmy          855264,00    937264,00  

Finančné príjmy  17000,00  33674,00  

Príjmy RO s právnou subjektivitou      

Výdavky celkom  1.425.000,00  1.472.510,00  

z toho :      

Bežné výdavky  503410,00  542310,00  

Kapitálové výdavky          921590,00  930200,00  

Finančné výdavky     

Výdavky RO s právnou subjektivitou      

Rozpočet  obce      
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019    

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

1.536.110,00  673.366,15  43,84  

 Z rozpočtovaných celkových  

673.366,15 € čo predstavuje   

daňové príjmy   

príjmov 1.536.110,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume                 

43,84% plnenie. 

 

 

 

 

 

 

  

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

217. 600,00               221.662,65        101,86  

  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200.000,-  € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 206.090,44 €, čo predstavuje plnenie na 103,05 %.   

  

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 15.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13.463,70 € čo je  

89,76  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.628,43 € a dane zo stavieb boli v sume  

7.835,17 €.  

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 403,95 EUR čo je 80,79 

% plnenie.  

  

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Z rozpočtovaných 2.000,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.702,16 EUR čo je 

85,11 % plnenie.  

 

 Daň za nevýherné hracie prístroje 

Z rozpočtovaných 100,- EUR bol skutočný príjem vo výške 2,50 EUR čo je 2,5% plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

19.296,-      22.227,05         115,48        

  

Príjmy z  vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 5.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.241,03 EUR , čo je  

73,12 % plnenie. Uvedený príjem je  z prenajatých pozemkov .  

  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za predaj výrobkov ,tovarov a služieb  

Z rozpočtovaných 13.446,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 17.986,02 EUR čo je 

133,76 % plnenie nasledovne: správne poplatky:4.712,45 EUR, za porušenie predpisov:5,- EUR, 

poplatky za uloženie odpadu :5.662,13 EUR, poplatok za ŠKD: 343,40 EUR, školné v MŠ: 273,12 

EUR, poplatky za stravne: 6.989,92 EUR.   
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 Iné nedaňové príjmy : 

 

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

49.836,-              34.558,99         69,34        

  

Z rozpočtovaných 49.836,- EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2019 vo výške 34.558,99 EUR čo 

je 69,35 % plnenie nasledovne: z náhrad poistného plnenia 993,72 EUR, príjmy z dobropisov OÚ 

791,52 EUR, príjmy z dobropisov ZŠ 97,09 EUR, príjmy z dobropisov MŠ 669,82 EUR, 

refundácia 71,74 EUR, vrátky  172,22 EUR, REGOB 214,48 EUR, príjmy z refundácie 26.237,52, 

príjmy z refundácie CHP 5.310,88 EUR 

  

  

Prijaté granty a transfery : 

 

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

278.440,-           218.849,83                  78,60        

  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 278.440 ,- EUR bol skutočný príjem vo výške 218.849,83  

EUR čo predstavuje 78,60 % plnenie.  

  

  

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

  

Kapitálové  príjmy:   

 

  Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

937.264,00  115.878,47  12,36  

  

  Kapitálové príjmy na Mládežnícky fitnes park, Zlepšovanie podmienok bývania-Zberný dvor. 

  

Finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia  

33.674,-   60.189,16 178,74 

  

    

Z rozpočtovaných 33.674,- EUR bol skutočný príjem vo výške 60.189,16 EUR čo predstavuje 

178,74 % čerpanie. V tom sú zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ vo výške 4.674,- 

EUR, dotácia MF vo výške 13.500,- EUR, zostatok dotácie na Rekonštrukciu domu smútku vo 

výške 2.015,16 EUR a zapojené finančné prostriedky z rezervného fondu vo  výške 40.000,- EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

 1.472.510,-         618.911,66  42,03 

 

 Bežné výdavky vo výške 473.793,90 EUR, kapitálové výdavky vo výške 145.117,76 EUR. 

 

1. Bežné výdavky   

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

542.310,-         473.793,90                 87,36  

  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 542.310 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

473.793,90 EUR, čo predstavuje  87,36 % čerpanie nasledovne: 

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

 

Výkonné a zákonodarné orgány 207.150,-  178.918,38  86,37 % 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    

Z rozpočtovaných 111.000,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 100.148,11 EUR , 

čo je 90,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  CHP, TSP, pracovníkov  

v rámci opatrení CnTP    

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  35.900,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume.35.825,83 EUR , čo 

je 99,79 % čerpanie.   

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 56.350,-  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 38.959,56 EUR čo 

je 69,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú cestovné náhrady, poštové 

a telekomunikačné služby,  energie, všeobecný  materiál, údržba prevádzkových strojov , údržba 

výpočtovej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, reprezentačné, školenia 

a semináre,  rutinná a štandardná údržba, poistné , ostatné tovary a služby, bežné transfery OZ, 

neziskovým organizáciam , členské príspevky  

 

Finančné a rozpočtové záležitosti 1.100,-   1.898,52  172,59 % 

Z rozpočtovaných 1.100,- EUR bolo skutočné plnenie 1.898,52 EUR , sú poplatky banky, vedenie 

účtov  a odvody 

 

Všeobecne verejné služby  1.740,-   1.655,65  95,15 % 

Z rozpočtovaných  1740,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 1.655,65 EUR. Patria sem 

kanc.potreby, občerstvenie , palivo, cestovné , stravovanie a odmeny pre členov OVK-Voľby. 

 

 

Cestná doprava   1.000,-   -   - 

Z rozpočtovaných 1.000,- EUR nebolo plnenie, nakoľko financie boli rozpočtované na 

odhrňovanie snehu, obec si zakúpila vlastnú radlicu. 
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Nakladanie s odpadmi  68.830,-  51.388,24  74,66 % 

Z rozpočtovaných 68.830,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 51.388,24 EUR ,čo je 74,66 % 

plnenie.  

Mzdy ,platy ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 26.500,- EUR na mzdy a ostatné vyrovnania bolo skutočné čerpanie vo výške  

vo výške 23.187,50, čo je 87,50 % čerpanie. Patria sem mzdy zamestnancov v rámci odpadového 

hospodárstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 10.330,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 8.325,73 EUR , čo je 80,60 % 

plnenie. Patria sem odvody zamestnancov v odpadovom hospodárstve. 

Tovary služby 

Z rozpočtovaných 32.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 19.875,01 EUR ,čo je 74,66%. 

Patrí sem: všeobecný materiál 7.944,40 EUR, špeciálne stroje 1.173,21 EUR, Palivo 4.044,- EUR, 

údržba prevádzkových strojov 431,48, vývoz odpadu 4.318,30 EUR, špeciálne služby 1.000,- 

EUR, poistné 963,62 EUR 

 

Ochrana prírody a krajiny  100,-   -   - 

Z rozpočtovaných 100,- EUR nebolo plnenie. 

 

Verejné osvetlenie   5.500,-   5.433,05  98,78 % 

Z rozpočtovaných  5.500,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 4.433,05 EUR, čo je 98,78 % . 

Patria sem výdavky na energiu verejného svetlenia, fontána vo výške 4.088,93 EUR ako aj odmena 

za údržbu VO 1.344,12 EUR. 

  

Kultúrne služby   400,-   276,84   69,21 % 

Z rozpočtovaných 400,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 276,84 EUR - .Patria sem poplatky 

pre SLOVGRAM, SOZA, RTVS 

 

Kultúra inde neklasifikovaná  12.000,-  11.276,92  93,97 % 

Z rozpočtovaných 12.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 11.276,92 EUR, čo je 93,97 %. 

Patria sem výdavky na : Fašiangovú zábavu, súťaž vo varení v MR, Radosť detí, Zájazd Ardó, 

súťaž v love rýb, pobyt dôchodcov v MR, Rifľová zábava, Úcta k starším, Mikuláš 

 

Predprimárne  vzdelávanie 63.564,-  65.413,16  102,91 % 

Z rozpočtovaných 63.564,- bolo skutočné čerpanie vo výške 65.413,16 EUR , čo je 102,91 %. 

Mzdy, osobné  príplatky a ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 38.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 40.521,44 EUR. Ide o mzdy 

a ostatné vyrovnania zamestnancov  vo výške 39.959,38EUR, nenormatívne finančné prostriedky 

MŠ predškolská výchova 562,06 EUR. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  12.614,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 14.280,10 EUR, čo je 113,21 

%. odvody do poisťovní. 
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Tovary s služby  

Z rozpočtovaných  12.950,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 10.611,62, čo je 81,94 %. 

Výdavky boli nasledovné: cestovné náhrady 173,78, energie 4.643,96, vodne 173,18, poštové 

a telekomunikačné služby 309,47, všeobecný materiál 3.116,91, knihy, učebnice 64,80, pracovná 

odev, obuv 813,70, internet 188,76, školenia, semináre 120,- , všeobecné služby 943,21, poistné 

47,25, HN 16,60 

Primárne vzdelávanie  77.180,-  85.833,45  111,21 % 

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  42.500,- EUR bolo plnenie vo výške 50.596,57 EUR, čo je 119,05 %. Výdavky 

boli na mzdy zamestnancov ZŠ 49.922,95, ako aj vzdelávacie poukazy pedagogických 

pracovníkov 673,62 . 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 14.580,- EUR  bolo skutočné plnenia vo výške 17.261,17 EUR, čo je 118,39 %. 

– odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

Tovary služby 

Z rozpočtovaných 20.100,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 17.975,71 EUR, čo je 89,43 %. 

Cestovné náhrady 61,94, energie 2.500,97, vodne 75,36, poštové a telekomunikačné služby 

315,82, všeobecný materiál 2.519,61, knihy, časopisy a učebnice  1.099,53, pracovná odev, obuv 

329,- , prepravné 540,- údržba budov 4.666,-, všeobecné služby 4.381,45, poistné 333,63, HN 

66,40, nenormatívne FP :príspevok na učebnice 236,- ,škola v prírode 450,- , sociálne 

znevýhodnené prostredie 400,- .  

 

Vzdelávanie inde nedefinované 73.650,-  42.605,35  57,85 % 

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  27.000,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 27.143,26 EUR , čo je 100,53 

%. Výdavky boli použité na mzdy zamestnancov MOPS vo výške 13.337,77, Školský klub detí  

13.805,49. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bolo čerpanie vo výške 9.500,18 EUR , čo je 95,00 %,  odvody 

do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 

Z rozpočtovaných 0,- EUR bolo plnenie vo výške 91,19 EUR, odmena na základe dohody – 

školenie zamestnancov MOPS. 

Tovary služby 

Z rozpočtovaných 36.650,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 5.870,72 EUR , čo je 16,02 %. 

Jedná sa o paušálne výdavky na MOPS –telefón, externý manažment 5805,72, príspevok CVČ 65,-  

 

 

Vedľajšie služby-CHP,ŠJ  30.096,-  29.094,34  96,67 % 

 

 

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  16.000,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 14.477,12 EUR , čo je 90,48 

%. Výdavky boli na mzdy  CHP 9.294,24, Školská jedáleň pri MŠ  5.182,88 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  4650,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 4.493,66 EUR , čo je 96,64 % 

odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

Tovary služby 

Z rozpočtovaných 9.446,- EUR bolo skutočné plnenie 10.123,56 , čo je 107,17 %. 

Potraviny pre ŠJ pri MŠ. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

 

2) Kapitálové výdavky :  

   

Rozpočet na rok 2019  Skutočnosť k 31.12.2019  % čerpania  

              930.200,-          145.117,76           15,60  

  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:   

Obstarávanie kapitálových aktív – Výkonné a zákonodarné orgány 

Z rozpočtovaných  143.610,- EUR bolo skutočné plnenie vo výške 24.847,94 EUR, čo je 17,30 %  

- nákup pozemkov chodník 186,-, prípravná a projektová dokumentácie 5.840,- , Vybudovanie 

Mlád.fitness parku 15.000,- z dotácie, Vybudovanie Mlád.fitness parku 1.124,46   z vlastných 

prostriedkov Výstavba svahu pri OÚ 473,48, Dom smútku – zábradlie 2.015,16 z dotácie,   Dom 

smútku –zábradlie 208,84 z vlastných prostriedkov,  

Obstarávanie kapitálových aktív –Verejný poriadok a bezpečnosť  

Z rozpočtovaných 5.000,- € bolo skutočné čerpanie vo výške 6.711,46 ,čo je 134,23 % 

Realizácia výstavby Parku oddychu a športu vo výške 6.711,46: z dotácie 5.0000,- vlastné 

prostriedky 1.711,46. 

Obstarávanie kapitálových aktív – Nakladanie s odpadmi 

Z rozpočtovaných 200.038,- € bolo skutočné čerpanie vo výške 92.837,36 ,čo je 46,41 % 

Spracovanie geodetického zamerania stojiska , skladu Zb.dvor 644,-, Zberný dvor zdroj EÚ 

72.812,48, Zberný dvor – zdroj ŠR 8.566,17, Zberný dvor  -vlastné prostriedky 10.814,71.  

Obstarávanie kapitálových aktív – Rozvoj obcí 

Z rozpočtovaných 279.502,- € bolo skutočné čerpanie vo výške 18.187,- € čo je 6,51 % 

Výstavba detského ihriska 8.500,- z dotácie, Výstavba detského ihriska  3371,40 z vlastných 

prostriedkov,  Zlepšovanie podmienok bývania-Kontajnery 6.315,60.  

Obstarávanie kapitálových aktív – Pred primárne vzdelávanie 

Z rozpočtovaných 3.500,- € bolo skutočné čerpanie vo výške 2.534,- , čo je 72,40 %. 

MŠ-zábradlie 2.534,- €.  
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

 

Výsledok hospodárenia  

 – schodok  kapitálového  rozpočtu vo výške – 29.239,29 € bol krytý z prebytku bežného 

rozpočtu za obec Sirník v roku 2019 a z rozdielu finančných operácií. Celkové 

hospodárenie obce tvorí suma 54.454,49 €, z tohto prebytku je potrebné vylúčiť účelovo 

určené prostriedky v celkovej sume 21.267,13 €  Po tejto úprave bude tvorba rezervného 

fondu predstavovať sumu 33.187,36 €.   

 

Hospodárenie obce  

  

  

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR  

  

Bežné  príjmy spolu  497.298,52  

z toho : bežné príjmy obce   497,298,52  

   *        bežné príjmy RO  0 

Bežné výdavky spolu  473.793,90 

z toho : bežné výdavky  obce   473.793,90  

             bežné výdavky  RO  0 

Bežný rozpočet  +23.504,62  

Kapitálové  príjmy spolu  115.878,47  

z toho : kapitálové  príjmy obce   115.878,47 

             kapitálové  príjmy RO  0  

Kapitálové  výdavky spolu  145.117,76  

z toho : kapitálové  výdavky  obce   145.117,76  

             kapitálové  výdavky  RO  0  

Kapitálový rozpočet  -29.239,29  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu  

-5.734,67  

Vylúčenie z prebytku   21.267,13  

Upravený prebytok/schodok bežného a 

kapitálového rozpočtu  

27.001,80  

Príjmy z finančných operácií  60.189,16 

Výdavky z finančných operácií  0  

Rozdiel finančných operácií  +60.189,16  

PRÍJMY SPOLU    673.366,15  

VÝDAVKY SPOLU  618.911,66  

Hospodárenie obce   +54.454,49  

Vylúčenie z prebytku  21.267,13  

Upravené hospodárenie obce  33.187,36  
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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     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý                    

rozpočtový rok   

57.520,38     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                    

z podnikateľskej činnosti po zdanení   

  

                - z finančných operácií    

               - krytie schodku rozpočtu    

               - ostatné úbytky     

KZ k 31.12.2019  57.520,38      

  

  

  

  

Sociálny fond  

  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje 

Sociálny fond  

Suma v EUR  

ZS k 1.1.2019        2.536,73    

Prírastky - povinný prídel -        %                                                   1.243,80  

Úbytky   - závodné stravovanie                          279,67   

               - regeneráciu PS, dopravu                     

               - dopravné                               

               - ostatné úbytky                                                  860,50  

KZ k 31.12.2019      2.640,36 

  
  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019   

  
A K T Í V A   

Názov    ZS  k  1.1.2019  v EUR  KZ  k  31.12.2019 v EUR  

Majetok spolu  2.108.101,57  2.184.783,07  

Neobežný majetok spolu  1.625.625,87  1.714.773,69  

z toho :      

Dlhodobý nehmotný majetok    

Dlhodobý hmotný majetok  1.503.685,81  1.592.833,63  
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Dlhodobý finančný majetok  121.940,06  

  

121.940,06  

Obežný majetok spolu  482.475,70  470.009,38 

z toho :      

Zásoby      

Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé pohľadávky      

Krátkodobé pohľadávky   384.210,34  376.044,14  

Finančné účty   98.265,36  93.965,24 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.      

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.      

Časové rozlíšenie     

  

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  2.108.101,57  2.184.783,07  

Vlastné imanie   978.477,60  968.150,80  

z toho :      

Oceňovacie rozdiely       

Fondy      

Výsledok hospodárenia   978.477,60  968.150,80  

Záväzky  54.778,51  99.520,49 

z toho : SF                 10.759,09 13.256,35  

Rezervy   960,00  960,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  20.189,16  21.267,13  

Dlhodobé záväzky  10.759,09  13.256,35 

Krátkodobé záväzky  22.870,26  64.037,01 

Bankové úvery a výpomoci      

Časové rozlíšenie  1.074.845,46  1.117.111,78 
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 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019  

  

Obec k 31.12.2019 neeviduje  žiadny úver. Krátkodobé záväzky vo výške 64.037,01 tvoria: 

- Ostatné záväzky vo výške 55,50 

- Dodávatelia vo výške 41.562,10 

- Iné záväzky vo výške 926,53 

- Ostatné záväzky voči zamestnancom vo výške 12.817,93 

- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 6.644,14 

- Ostatné priame dane vo výške 2.030,81 

 

  

  

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   

  

   

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 -  

MX TEAM  ESTRI Hraň –bežné výdavky 2.000,- EUR 2.000,- EUR 0  

                        

                          

  

Dňa 26.11.2019  bola vyúčtované dotácia MX TEAM ESTRI Hraň, ktorá bola poskytnutá v súlade  

so VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Podľa  čl.II,  odst. 3 zmluvy  termín na zúčtovanie 

je do 30.11.bežného roka.  

Obec dňa 30.05.2019 podpísala zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce 

s Arcidiecéznou charitou Košice ,pričom plnenie bolo až v roku 2020. 

  

Finančné zúčtovanie vzťahov voči   

  
a) štátnemu rozpočtu  

b) štátnym fondom  

  

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.  
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a.  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

  

Poskytovateľ   

  

  

     
        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....   
- bežné výdavky  
- 2 -  

Suma  

poskytnutých 

finančných  
prostriedkov   
- 3 -  

Suma skutočne 

použitých 

finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  
(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  
- 5 -  

OÚ  Vojnové hroby 

                            

59,78              59,78 0  

ÚPSVaR  Rodinné prídavky  

            

497,86            497,86 0 

MV SR  Školstvo  

       

85.291,00  

       

81.393,00 3.898,00   

MŽP Starostlivosť o ŽP 

                   

45,93 

              

45,93 0  

Environmentálny 

fond  Uloženie odpadu  92.685,09 86.565,96 3.119,13 

ÚPSVaR  Strava v HN  

            

4.240,20  

         

3.490,20 750,00 

ÚPSVaR  Školské potreby  

              

33,20 

              

33,20 0  

ÚPSVaR  §54, §50 J  

       

31.415,38  

       

31.415,38 0  

Úrad vlády Detské ihrisko 

 

8.500,00        8.500,00 0 

MF SR Mládežnícky fitness park 28.500,00 15.000,00 13.500,00 

MV SR  Parky oddychu a športu 5.000,00 5.000,00 0 

MV SR Škôlka 734,00 734,00 0 

MV SR Škola v prírode 450,00 450,00 0 

MF SR Dom smútku  2.015,16 2.015,16 0 

MV SR Sociálne znevýhodnené prostredie 400,00 400,00 0 

MV SR Učebnice 236,00 236,00 0 

MV SR Voľby 1.895,15 1.895,15 0 

MV SR Vzdelávacie poukazy 909,00 909,00 0 

PPA Zlepšovanie podmienok bývania 87.378,47 87.378,47 0 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.   

 

 

 

  

Vypracovala:                                                                  Predkladá:   

Klára Krajníková            Viktor Kalán  

  

  

V Sirníku  26.mája 2020  
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Obecné zastupiteľstvo v Sirníku  

 

 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e  

  

Zo dňa:  

  

K bodu: Záverečný účet obce Sirník za  rok 2019  

  

  

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku:  

  

a) berie na vedomie:  

  

 Stanovisko hlavného kontrolóra k  záverečnému účtu.  

  

b) schvaľuje  

  
I.       Záverečný účet obce Sirník za rok 2019  a celoročné hospodárenie obce Sirník za rok 2019                

bez výhrad  

  

  

II. Financovanie schodku kapitálového rozpočtu v priebehu roka 2019 vo výške 29.239,29 € 

z prebytku bežného rozpočtu a zo zostatku finančných operácií .  

  

III. Schodok rozpočtu  za rok  2019   zistený podľa  §  10  ods.3 písm. a) a b) vo výške 

5.734,67 €. 

 

IV. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 54.454,49 € vrátane salda 

finančných operácií ,poníženého o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené vo 

výške 21.267,13 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 33.187,36 €. 

 

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účel 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní  sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané 

finančné prostriedky zo  štátneho rozpočtu a iných zdrojov, ktorých použitie prechádza 

do roku 2019  vo výške 21.267,13 € a to konkrétne:  

  

Environmentálny fond                                 3.119,13 €  

Mládežnícky fitness park   13.500,- €  

MV SR-škola       3.898,- € 

ÚPSVaR- strava         750,- €  

  


