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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 Majerovce na rok 2019 bol zostavený ako
vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti v sume 183 631 €. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet na rok 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením
č. 11/2018
Rozpočet bol zmenený päťkrát
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená
- druhá zmena schválená
- tretia zmena schválená
- štvrtá zmena schválená
- piata zmena schválená

dňa 15.1.2019
dňa .21.3.2019
dňa 28.6.2019
dňa 06.9.2019
dňa 17.12.2019

starosta
starosta
uznesenie č. 29/2019
uznesenie č. 32/2019
uznesenie č. 44/2019

rozp.opatrením
rozp.opatrením
rozp.opatrením
rozp.opatrením
rozp.opatrením

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
183631

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
347735

168631
0
15000
183631

182153
142289
23293
346206

168631
15000
0

177274
168932
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
347735

Skutočnosť k 31.12.2019
345571,04

% plnenia
99,30%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 347 735 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
345 571,04 EUR, čo predstavuje 99,3 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
182153

Skutočnosť k 31.12.2019
179989,95

% plnen
98,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 182 153 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
179 989,95 EUR, čo predstavuje 98,8 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
169111

Skutočnosť k 31.12.2019
166548,05

% plnenia
98,4

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 152480 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky v sume 152479,90 EUR, čo predstavuje plnenie
na100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9477,59 EUR, čo je
78,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5577,94EUR, dane zo stavieb boli v sume
3899,65 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 549,26
EUR.
Daň za psa
312 00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
3747,45 €
Daň za dobývací priestor
531,10 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
5996

Skutočnosť k 31.12.2019
6395,76

% plnenia
106,6

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 243,45 EUR, čo je 81,1
% plnenie.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5696 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6152,31
EUR, čo predstavuje 108 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Prenájom KD a DS
649,78
Prenájom riadov KD
20,95
Vyhlásenie v MR, náhod..príjmy
71,00
Školné MŠ
555,00
Stravné zamestnanci
183,80
Stravné ŠJ
3002,84
Preplatky soc.poisťovňa
1645,06
Úroky z účtu
23,88

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
Krajský školský úrad
ObÚ odbor ŽP
MV SR
MF SR
MFSR

Enviroment. fond
UPSVR

Suma v EUR
164,47
682
41,04
2046,64
25000
8000
109289,01
1003,2

Účel
Evidencia obyvateľov REGOP+register
Dotacia na 5.roč. deti MŠ
Starostlivosť o ŽP
Voľby prezidenta SR -vrátené 272,15 €
Vystavba cesty
Výstavba Ihriska
Dotácia na zateplenie budovy Ocu
Dotacia na obedy MŠ-vrátené 207,60

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
1. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
23293

Skutočnosť k 31.12.2019
23292,08

% plnenia4
100,00%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 23293 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
23292,08 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
346206

Skutočnosť k 31.12.2019
319042,32

% čerpania
92,20%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 346 206 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 319 042,32 EUR, čo predstavuje 92,2 % čerpanie.
1.

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
177274

Skutočnosť k 31.12.2019
158131,23

% čerpania
89,2 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 172 274 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
158 131,23 EUR, čo predstavuje 89,2 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 66 684 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume. 65 941,89 EUR, čo
je 98,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva
MŠ a ŠJ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 835 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 25 398,34 EUR, čo
je 98,3 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 84 755 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 66 791 EUR, čo je
78,8 % 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.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nemá úver.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
168932

Skutočnosť k 31.12.2019
160911,09

% čerpania
95,2%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 168 932 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019
v sume 160 911,09 EUR, čo predstavuje 95,2 % čerpanie. Dotácia vo výške 8000 – na výstavbu
ihriska má byť vyčerpaná a vyučtovaná do 30.10.2020.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) výstavba cesty, oprava strechy na kultúrnom dome, zateplenie budovy OCU a MŠ
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019
0

% čerpania
0

4. Schodok – prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnos
k 31.12.2019 v
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií –
PRÍJMY SPOLU (BEŽNE + KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY SPOLU (BEŹNÉ + KAPITALOVE
Rozpočtové hospodárenie obce

179989,95
158131,23
21858,72
142289,01
160911,09
-18622,08
3236,64
3236,64
23292,08
0

23292,08
322278,96
319042,32
3236,64

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpaná dotácia – ihrisko)
Upravené hospodárenie obce po zapojení FO (23292,08+3236,64-8000)

-8000
18528,72

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3236,64 bol 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.
Zostatok finančných operácii v sume 23 292,08 € bol použitý na vysporiadanie výdavkov
kapitálového rozpočtu. Po zapojení finančných operácii je hospodárenie obce je 26 528,72 €.
( 23 292,08 + 3236,64) Z prebytku obce je potrebné vylúčiť nevyčerpanú dotáciu v sume 8000 €
na ihrisko, ktorú môžeme použiť do 31.12.2020 . Zostatok finančných operácii podľa § 15 odst.
1 písm.c) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 18 528,72 € navrhujeme
použiť na
− tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :rekonštr.budovy,výst. MK
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1060
23608,18
8292,08
16376,1

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05
- povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

%

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

Suma v EUR
352
642,34
763,04
231,3

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Z toho
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časove rozlíšenie

KZ

KZ

31.12.2018
382368,29
328876,07

31.12.2019
528750,42
471329,55

0
231330,66
97545,41
53492,22

373784,14
97545,41
57300,87

45,88
2805,58
50491,24
149,52

73,04
3734,94
53492,89
120

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Zučtovanie so ŠR
Časové rozlíšenie

KZ k

KZ k

31.12.2018
382368,29
302674,98

31.12.2019
528750,42
316358,38

14411,54
30174,08

13667,96
20869,78

352
29822,08
0
49519,23

600
231,3
11830,88
8207,6
191522,26

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- daň z príjmov

2549,26 €
5768,07 €
3653,99 €
968,14 €

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 č.1/2000 o dotáciách, rímskokatolíckej a
gréckokatolíckej cirkvi, filiálka Majerovce, na bežné výdavky. Účel: Zachovanie duchovných
hodnôt.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Gréckokatolícka cirkev filiálka Majerovce,
bežné výdavky
Rímskokatolícka cirkev, filiálka Majerovce,
bežné výdavky

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

500 EUR

500 EUR

0

1500 EUR

1500 EUR

0

-4-

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2000.
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2019 nepodnikala.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
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 vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
ObU ŽP
KŠÚ
MV SR
MF SR
MF SR

Envirofond
UPSVR

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

Bežné výdavky REGOP
Bežné výdavky ochrana ŽP
Bežné výdavky prísp. 5. roč. deti MŠ
Bežné výdavky VOĽBY
Kapitalové výdavky - výstavba cesty
Kapitalové výdavky – výstavba ihriska

Kapitalové výdavky – zatepl.budovy
Dotácia na stravu MŠ– obedy zdarma

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

164,47
41,04
682
2046,64
25000
8000

164,47
41,04
682
1774,49
25000
0

Ostáva do 31.12.2020

109289,01
1003,2

109289,01
795,6

207,60 vrátené

272,15 vrátené

11. Hodnotenie plnenia programov obce Obec na základe uznesenia 1/2014 zo dňa 27.3.2014 nevyhotovuje programový rozpočet
Vyhotovila: Helena Pavlečková
Predkladá:

Mgr. Ján Sarvaš
starosta obce

