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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 2018 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 03. 12 2018 uznesením
č. 4-03/12-2018.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 16-17/06-2019
- druhá zmena schválená dňa 11.09. 2019 uznesením č. 27-11/09-2019
- tretia zmena schválená dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 35-12/12-2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Názov

Schválený
k 1.1.2019

Upravený rozpočet
1.zmena

2.zmena

3.zmena

Rozpočet po
poslednej
zmene
k 31.12.2019

Skutočnosť
K 31.12.2019

Bežné príjmy celkom

506 540,00

+55 000,00

+53 872,00

153 887,00

Bežné výdavky celkom

452 830,00

0

10 416,00

111 004,00

Saldo bežného rozpočtu

53 710,00

+55 000,00

+43 456,00

-95 616,00

56 550,00

+63 543,35

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky
celkom
Saldo kapitálového
rozpočtu

572 000,00

0

165 000,00

-533 000,00

204 000,00

203 063,00

616 500,00

45 700,00

-2 300,00

-401 050,00

258 850,00

254 344,72

-44 500,00

-45 700,00

167 300,00

-131 950,00

-54 850,00

-51 281,72

2 000,00

0

0

17 100,00

19 100,00

17 919,41

10 000,00

0

0

9 100,00

19 100,00

19 058,55

-8 000,00

0

0

8 000,00

0

-1 139,14

Celkové príjmy spolu

1 080 540,00

55 000,00

218 872,00

-500 512,00

853 900,00

844 400,24

Celkové výdavky spolu
Účtovný
prebytok/schodok
Prebytok/schodok
hospodárenia obcí/VÚC
po vylúčení FO

1 079 330,00

45 700,00

8 116,00

-280 946,00

852 200,00

833 277,75

+1 210,00

+9 300,00

210 756,00

-219 566,00

1 700,00

+11 122,49

+9 210,00

+9 300,00

+210 756,00

-219 566,00

1 700,00

+12 261,63

Finančné operácie
príjmové
Finančné operácie
výdavkové
Saldo finančných
operácií

630 800,00

623 417,83
559 874,48

574 250,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet
na rok 2019
1 080 540,00

Rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
853 900,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

844 400,24

98,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 853 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
844 400,24 EUR, čo predstavuje 98,88 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2019
506 540,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
630 800,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

623 417,83

98,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 630 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
623 417,83 EUR, čo predstavuje 98,83% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2019
316 620,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
376 620,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

374 542,91

99,44

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 370 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 369 994,39 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99, 99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 1 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 190,54 EUR, čo
predstavuje plnenie na 78,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 767,15 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 370,81 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 17,58 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 113,61 EUR.
Daň za psa 35,00 Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 357,98 Eur
Poplatok za rozvoj – obec nezaviedla na svojom území poplatok za rozvoj
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
13 290,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
18 550,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

18 340,81

98,87

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 242,62 EUR, čo
je 101,59 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 272,90
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EUR, a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 565,72 EUR a príjmy
z podnikania v sume 1 404,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 701,00 EUR, čo je
100,14 % plnenie.
Iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 852,19 EUR, čo je
100,89 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
1 600,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
1 900,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

1 542,08

81,16

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 600,00 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2019
vo výške 1 542,08 EUR, čo predstavuje 81,16% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet
na rok 2019
175 030,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
233 730,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

228 992,03

97,97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 233 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo
výške 228 992,03 EUR, čo predstavuje 97,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
MV SR, ÚSVRK
Ministerstvo vnútra SR
MV SR, ÚSVRK
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
IA MPSVR SR

Suma v EUR
Účel
59 902,50 Osobitný príjemca na PnD a
DvHN
10 755,60 Dotácia na stravu
680,60 Dotácia na školské potreby
1 556,30 Dotácia na voľby
7 882,00 Dotácia na predškolskú výchovu
238,92 Dotácia na REGOB
18,00 Dotácia na REGISTER ADRIES
14 277,12 NFP na NP §54
10 351,05 NFP na NP CNTP 2
7 157,64 NFP na CNTP 3
3 368,34 NFP na 50j
3 368,34 NFP na 51A
11 403,63 NFP na AČ
31 286,44 NFP na TSP
31 256,64 NFP na MOPS
25 481,03 NFP na NP PRIM
67,88 Dotácia na star. o ŽP
3 000,00 Dotácia na bežné výdavky DHZ
1 140,00 Opatrovateľská služba
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800,00 Humanitárna pomoc
5 000,00 Na opravu strechy na KD
228 992,03

MPSVR SR
Ministerstvo financií SR
Spolu

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2019
572 000,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
204 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

203 063,00

99,54

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 204 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 203 063,00 EUR, čo predstavuje 99,54% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 .EUR, čo je 0 %
plnenie.
Príjem z predaja budov a príjem z predaja bytov v r. 2019 nebol žiadny.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 300,00 EUR, čo
predstavuje 60 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 203 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 202 763,00 EUR,
čo predstavuje 99,63 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
20 000,00 Rekonštrukcia sály Kultúrneho
domu
11 063,00 Rekonštrukcia a modernizácia
miestneho rozhlasu a verejného
osvetlenia
165 000,00 Kanalizácia
6 000,00 Vypracovanie
projektovej
dokumentácie

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet
na rok 2019
2 000,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
19 100,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% plnenia

17 919,41

93,81

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 19 100,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 17 919,41 EUR, čo predstavuje 93,81 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. zo dňa. 06. 2019 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 8 246,21 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 8 246,21 EUR.
V roku 2019 boli zapojené do rozpočtu a použité:
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-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 173,20 EUR
nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 0 EUR
nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume
0 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet
na rok 2019
1 079 330,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
852 200,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

833 277,75

97,77

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 852 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 833 277,75 EUR, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2019
452 830,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
574 250,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

559 874,48

97,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 574 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 559 874,48 EUR, čo predstavuje 97,50 % čerpanie.
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 244 540,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
238 374,85 EUR, čo je 97,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
hlavného kontrolóra obce, terénnych sociálnych pracovníkov, zamestnancov MOPS,
zamestnancov na NP PRIM, zamestnancov, zamestnaných na VPP cez národné projekty Úradu
práce a učiteliek Materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 84 660,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
80 908,15 EUR, čo je 95,56 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 182 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
177 928,74 EUR, čo je 97,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné
tovary a služby.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby - poplatky banke za vedenie
účtu, za odvoz komunálneho odpadu, poštovné, poplatky za telefón, účastnícke poplatky, služby
audítora, služby technika PO, stravné zamestnancov, stravné detí v MŠ, správne poplatky.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 61 660,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
61 494,78 EUR, čo predstavuje 99,73 % čerpanie.
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Jedná sa o
 členské príspevky organizáciám, ktorých je obec členom: RVC Štrba, ZMOS,
ZMOSpiša, MAS LEV Levoča, SEPARO Sp. Hrhov – suma členského k 31.12.2019 –
815,88 EUR
 vyplatené dávky v hmotnej núdzi a prídavkov na deti tým občanom, ktorým bola obec
určená ako osobitný príjemca dávok, a to z dôvodu záškoláctva a neplatenia nájomného –
suma k 31.12.2019 – 59 082,50 EUR
 humanitárna pomoc, vyplatená obyvateľovi Roškoviec – 800,00 Eur
 transfer obci Spišský Hrhov na dofinnancovanie spoločného obecného úradu –
stavebného úradu v sume 796,40 EUR
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1 167,96 EUR, čo predstavuje 97,33 % čerpanie. Patria sem výdavky na úroky z úveru v PRIMA
banke a z úveru ŠFRB.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2019
616 500,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
258 850,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

254 344,72

98,25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 258 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 254 344,72 EUR, čo predstavuje 98,25 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume EUR, čo predstavuje
86,34 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 230,68 EUR,
čo predstavuje 87,17 % čerpanie.
c) Kanalizácia
Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume EUR, čo predstavuje
102,58 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet
na rok 2019
10 000,00

rozpočet na rok
2019 po poslednej
zmene
19 100,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

19 058,55

99,78

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 19 100,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 19 058,55 EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
8

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií
19 100,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 19 058,55 EUR, čo predstavuje
99,78 %.

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

Sumár bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

Sumár kapitálového rozpočtu
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
623 417,83
623 417,83
0,00
559 874,48
559 874,48
0,00

+63 543,35
203 063,00
203 063,00
0,00

254 344,72
254 344,72
0,00
-51 281,72
+12 261,63
11 122,21
+1 139,42
17 919,41
19 058,55
-1 139,14
844 400,24
833 277,75
+11 122,49
11 122,23
+0,26

Riešenie hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 12 261,63 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
v sume 11 122,23 Eur podľa osobitných predpisov v sume 1 139,42 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
0,26 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
1 139,14 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume – 1 139,14 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
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-

prebytku hospodárenia

1 139,14 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
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 kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000,00 EUR, a to na:
úhradu spracovania projektovej dokumentácie - 6 000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 122,23 EUR, a to na :
nevyčerpané PnD
13,83 EUR
nevčerpanú dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi – 5 108,40 EUR,
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 0 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume
0 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
0,26 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. Uznesením č. 37-12/12-2019
Obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2019 rozhodlo o použití fondu vo výške 8 246,21 Eur.
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.35-12/2-2019
zo dňa 12.12.2019
- obstaranie budovy
- uznesenie č. č.35-12/2-2019
zo dňa
12.12.2019 – náklady na výstavbu vodovodu v
Roškovciach
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 779,43
6 466,78
0
0
8 246,21
2 800,00

5 446,21
0
0
0

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorná Smernica Obce Doľany.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 128,79
2 129,10
0
0
0
0
3 257,89
0,00

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 likvidáciu odpadových vôd
- na materiál
- na elektrinu-čerpadlo na vodu
- kominárske práce
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
1 915,50
1 915,50
945,40
16,01
594,09
360,00
0

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2019
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
0

0
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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
1 073 787,46
1 320 342,03
1 016 725,75
1 252 838,15
8 204,77
954 554,04
53 966,94
56 361,63

7 059,77
1 188 031,44
53 966,94
67 097,93

0

0

0
41 175,71
14 455,92
0
730,00
700,08

2 850,00
46 770,73
17 202,20
0
275,00
405,95

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 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 073 787,46
1 320 342,03
479 990,00
531 101,34
0
0
479 990,00
183 834,21

0
0
531 101,34
195 220,65

2 900,00
173,18
37 104,86
112 666,93
30 989,24
409 963,25

2 400,00
11 122,17
31 835,08
126 374,16
23 489,24
594 020,04
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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
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom ŠFRB
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

12 620,50
19 161,69
11 627,81
835,79
0
23 489,24
33 917,52
77 591,93
179 244,48

z toho po lehote
splatnosti

12 620,50
19 161,69
11 627,81
835,79
0
23 489,24
33 917,52
77 591,93
179 244,48

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

ŠFRB

Obstaranie
4 b.j.

62 537,34

2 058,55

424,97

33 917,52

r. 2034

PRIMA
banka

spolufinancovan
ie projektov EÚ

57 247,12

7 500,00

742,99

23 489,24

r. 2020

Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu Zmluvu o úvere.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec 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., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

Suma v EUR

519 441,27
519 441,27
0
519 441,27
57 406,76
23 489,24

0
0
0
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- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

33 917,52
0
0
57 406,76
33 917,52
33 917,52
0
0
0
33 917,52
23 489,24

Celková suma dlhu obce v %
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

23 489,24

519 441,27

4,52 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- finančné prostriedky na dávky v HN a PnD ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

519 441,27
519 441,27
519 441,27
174 261,65
250,88
76 272,34
0
0
0
0
97 738,43

345 179,62

2 058,55
17 000,00
1 167,96

20 226,51

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov v %:
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

20 226,51

345 179,62

5,85 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

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 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám ani fyzickým osobám podnikateľom.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OU-PP-OZP-2015/005737-2, vydaného
dňa 15.04.2015. Predmetom podnikania sú:
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Prípravné práce k realizácii stavby
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
1 404,00 EUR
Celkové výnosy
1 404,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
0 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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 Doľany nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :

-2-1-

Bežné výdavky:
ÚPSVaR Poprad
Osobitný príjemca na PnD a
DvHN
ÚPSVaR Poprad
Dotácia na stravu
ÚPSVaR Poprad
Dotácia na školské potreby
Ministerstvo vnútra Dotácia na voľby
SR
Ministerstvo vnútra Dotácia na predškolskú výchovu
SR
Ministerstvo vnútra Dotácia na REGOB
SR
Ministerstvo vnútra Dotácia na REGISTER ADRIES
SR
ÚPSVaR Poprad
NFP na NP §54
ÚPSVaR Poprad
NFP na NP CNTP 2
ÚPSVaR Poprad
NFP na CNTP 3
ÚPSVaR Poprad
NFP na 50j
ÚPSVaR Poprad
NFP na 51A
ÚPSVaR Poprad
NFP na AČ
MV SR, ÚSVRK
NFP na TSP
Ministerstvo vnútra NFP na MOPS
SR
MV SR, ÚSVRK
NFP na NP PRIM
Ministerstvo
Dotácia na star. o ŽP
financií SR
Ministerstvo vnútra Dotácia na bežné výdavky DHZ
SR
IA MPSVR SR
Opatrovateľská služba 1 140,00
MPSVR SR
Humanitárna pomoc 800,00
Ministerstvo
Na opravu strechy na KD
financií SR
Kapitálové výdavky:
Ministerstvo
Rekonštrukcia sály Kultúrneho
financií SR
domu
Ministerstvo
Modernizácia miestneho
financií SR
rozhlasu a verejného osvetlenia
Ministerstvo vnútra Vypracovanie projektovej
SR
dokumentácie

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

59 902,50

59 888,69

13,83

10 755,60
680,60
1 556,30

5 647,20
680,60
1 556,30

5 108,40
0
0

7 882,00

7 882,00

0

238,92

238,92

0

18,00

18,00

0

14 277,12
10 351,05
7 157,64
3 368,34
3 368,34
11 403,63
31 286,44
31 256,64

14 277,12
10 351,05
7 157,64
3 368,34
3 368,34
11 403,63
31 286,44
31 256,64

0
0
0
0
0
0
0
0

25 481,03
67,88

25 481,03
67,88

0
0

3 000,00

3 000,00

0

1140,00
800,00
5000,00

1140,00
800,00
5000,00

20 000,00

20 000,00

0

11 763,00

11 763,00

0

6 000,00

0

6 000,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu so Environmentálnym fondom:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :

-2-1-

Environmentálny
fond

Kapitálové výdavky:
Kanalizácia splašková

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

165 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

165 000,00

0

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Doľany v r. 2019 neprijala ani neposkytla finančné prostriedky žiadnej obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 neprijala z rozpočtu VÚC žiadne finančné prostriedky.
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12.Výsledok rozpočtového hospodárenia v r. 2019
a) v metodike ESA 2010
S účinnosťou od 01.01. 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce
ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika, platná pre Európsku úniu – Metodika
ESA 2010.
Číslo riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

844 400,24

2

v tom: daňové príjmy (100)

374 542,91

3

nedaňové príjmy (200)

19 882,89

4

granty a transfery (300)

432 055,03

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

6
7

(400)

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

17 919,41
8 419,41
9 500,00

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

833 277,75

9

v tom: bežné výdavky (600)

559 874,48

10

kapitálové výdavky (700)

254 344,72

11

výdavkové finančné operácie (800)

19 058,55

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)

+11 122,49

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových
finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)

+12 261,63

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

8 150,89

15

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

-6 394,52

16

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)

1 756,37

17

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)

+14 018,00
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b) Hospodársky výsledok - náklady a výnosy
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Podnikateľská
činnosť

Náklady
50- Spotrebované nákupy
51- Služby

510 295,47
47 615,78
39638,29

593 212,66
55 766,28
60 607,36

1404,00

52 - Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prev. Činnosti a finančnej
činn. a zaúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady
z
odvodu
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60- Tržby za vlastné
výkony
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
62 - Aktivácia
63 – Daňové výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
65 – zúčtovanie rezerv
a OP z prev.činnosti
a fin.činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finačné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
68 – Výnosy z transferov
v RO a PO
69 – Výnosy z transferov
a rozp.príjmov v obciach

286 102,20
850,24
82 725,55

337 241,94
763,56
102 299,67

1404,00

49 400,90

32 872,12

3 216,31
0
746,20

2 865,33
0
796,40

0,42
568 193,10
2 821,70

1,32
643 549,15
4 124,75

0

0

0
329 851,02

0
379 465,07

13 976,65

11 521,62

7 016,00

4 698,32

2,73
0
0

7,27
0
0

214 525,00

243 732,12

Hospodársky výsledok
/+kladný HV, -záporný HV

+57 897,21

+50 335,17

1 404,00
1 404,00

0

Výnosy k 31. 12. 2019:
643 549,15 €
Náklady k 31.12.2019:
593 212,66 €
_______________________________________
Výsledok hospodárenia
+ 50 335,17 €
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje kladný výsledok hospodárenia vo výške
50 335,17 Eur – zisk – ktorý bude zaúčtovaný na účet 428 – Výsledok hospodárenia minulých
rokov.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch
A) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
B) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Doľany bez výhrad.
C) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 0,26 Eur na tvorbu
rezervného fondu.
V Doľanoch 28.05.2020
Vypracovala: Mgr. Smoradová
Predkladá: Štefan Kamenický
starosta obce

Príloha :
Individuálna účtovná závierka obce Doľany
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