
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečný účet Obce HRABKOV 

za rok 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá : Jaroslav Hovančák – starosta 
 
Spracoval: Mgr. Jaroslava Ondriová 
 
V Hrabkove dňa 13.03.2020 
 
Návrh záverečného účtu vyvesený na webovej stránke obce dňa 27.05.2020 
 
Záverečný účet schválený OZ dňa 26.06.2020, uznesením č. 27/2020  
 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 

Záverečný účet obce za rok 2019 
 
 
 
 
 
 
OBSAH :  
 
1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 
 

 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 

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 vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový 
a finančné operácie prebytkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2018 uznesením č. 43/2018 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena vykonaná dňa 29.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 
- druhá zmena vykonaná dňa 29.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 
- tretia zmena  vykonaná dňa 08.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019  
- štvrtá zmena schválená dňa 04.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 uznesením č. 

95/2019 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 541 585,00 847 708,26 
z toho :   
Bežné príjmy 511 660,00 560 380,34 
Kapitálové príjmy  234 821,73 
Finančné príjmy  23 008,70 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 29 925,00 29 497,49 
Výdavky celkom 541 585,00 818 576,23 
z toho :   
Bežné výdavky 158 760,00 178 231,16 
Kapitálové výdavky 29 925,00 283 352,29 
Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou subjektivitou 352 900,00 356 992,78 
Rozpočtové hospodárenie obce  29 132,03 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov 
sa vykoná na kategórie ...)  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

847 692,14 836 458,70 98,67 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 847 692,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 836 458,70 EUR, čo predstavuje  98,67 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

589 861,71 578 628,27 98,09 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 589 861,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
578 628,27 EUR, čo predstavuje  98,09 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

309 226,34 297 992,90 96,37 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 263 739,95 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 263 739,95 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 36 833,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25 679,76 EUR, 
čo predstavuje plnenie na 69,722 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 571,12 
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 6 262,08 EUR.  Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  25 679,76. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 
v sume 11 153,44 EUR. 
 
Daň za psa 570,00 eur 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8 003,19 eur 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3 135,75 3 135,75 100 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 23,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23,01 EUR, čo je 100 
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
v sume 2,12 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 20,89 EUR 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 3 112,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 112,74 EUR, čo 
je 100 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

3 350,18 3 350,18 100 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 350,18 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
3 350,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier a iných 
podobných hier, z dobropisov.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 244 637,58 EUR bol skutočný príjem vo výške 
244 637,58 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 vybavenie DHZ 
ÚPSVaR 1 044,00 strava predškoláci 
ÚPSVaR 6 600,00 strava školáci 
MV SR 2 097,52 voľby prezidenta, EP 
MV SR - školstvo 226 594,00 prenesené kompetencie-škola 
MV SR – OÚ - VS 26,00 REGIS 
MV SR – OÚ - VS 230,34 REGOB 
MV SR – OÚ - ŽP 65,25 ochrana ŽP 
Envirofond 4 980,47 Program obnovy dediny 

 
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 

234 821,73 234 821,73 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 234 821,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 234 821,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 9 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 840,00 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
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Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 224 981,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 224 981,73 EUR, 
čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
SIEA SR  74 981,73 ZEH budovy OcÚ Hrabkov 
Envirofond 150 000,00 výstavba kanalizácie v obci 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

23 008,70 23 008,70 100 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 23 008,70 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roka na PK v sume 87,71 EUR, zostatok 
prostriedkov z prechádzajúceho roka na SF v sume 84,42 EUR, zapojenie do rozpočtu zostatku 
z predchádzajúceho roka na prístavbu HZ v sume 22 820,45 EUR, zostatok na stravnom účte 
RO v sume 16,12 EUR.  
 
V roku 2019 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 87,71 EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo SF v sume 84,42 EUR 
- zostatok nevyčerpané prostr. na prístavbu HZ v sume 22 820,45 EUR 
- zostatok na stravnom účte RO v sume 16,12 EUR 

 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

29 481,37 29 481,37                100 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 29 481,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
29 481,37 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                          29 481,37 EUR 
  
Kapitálové príjmy  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00                 



7 
 

 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

461 583,45 461 583,45 100 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 461 583,45 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 461 583,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

178 231,16 178 231,16 100 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 178 231,16 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 178 231,16 EUR, čo predstavuje 100 % 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 50 138,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
50 138,91 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ 
a odmena za prácu pri voľbách. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 20 015,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
20 015,60 EUR, čo je 100 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 97 314,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
97 314,65 EUR, čo je 100 % 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 výdavkov 10 762,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
10 762,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Nie sú. 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

283 352,29 283 352,29                100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 283 352,29 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume 283 352,29 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Prístavba HZ k budove OcÚ 
Z rozpočtovaných 22 820,45 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 22 820,45 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
b) Výstavba kanalizácia v obci 
Z rozpočtovaných  157 894,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 157 894,74 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
c) Výkopové práce na rozšírenie vodovodnej siete – IBV Sosničky 
Z rozpočtovaných 18 846,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 18 846,74 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
d) Projektová dokumentácia na Modernizáciu autobusových zastávok 
Z rozpočtovaných 780,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 780,00 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
e) Zlepšenie energetickej hospodárnosti OcÚ Hrabkov 
Z rozpočtovaných 78 928,14 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 78 928,14 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.   
f) Výstavba odpadovej žumpy pri budove OcÚ 
Z rozpočtovaných 4 082,22 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 082,22 EUR, 
čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

- - - 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

356 992,78                 356 992,78                  100  
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 356 992,78 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 356 992,78 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                         356 992,78 EUR 
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Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

% čerpania 

- - - 
 
Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola                                           0,00  EUR 
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 578 628,27 
z toho : bežné príjmy obce  549 146,90 

             bežné príjmy RO 29 481,37 

Bežné výdavky spolu 535 223,94 
z toho : bežné výdavky  obce  178 231,16 

             bežné výdavky  RO 356 992,78 

Bežný rozpočet 43 404,33 
Kapitálové  príjmy spolu 234 821,73 
z toho : kapitálové  príjmy obce  234 821,73 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 283 352,29 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  283 352,29 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 48 530,56 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 5 126,23 
Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -  5 126,23 
Príjmové finančné operácie obec  23 008,70 

Výdavkové finančné operácie obec  0,00 

Rozdiel finančných operácií 23 008,70 
PRÍJMY SPOLU   836 458,70
VÝDAVKY SPOLU 818 576,23
Hospodárenie obce  17 882,47
Vylúčenie z prebytku 9 544,68
Upravené hospodárenie obce 8 337,79
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Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 355,71 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  87,71 EUR 
- stravné pre deti ZŠsMŠ 2 268,00 EUR 

 
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 7 104,55 EUR, a to na : 
- prístavbu HZ v sume 7 104,55 EUR 

 
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet 
v banke) v sume  84,42 EUR, 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  23 008,70 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 126,23 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 8 337,79   EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 8 337,79 EUR  
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
8 337,79 EUR.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  9 821,15 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

24 693,44 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. .......... zo dňa ...............       
  

0,00 

 - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2019 34 514,59 

 
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. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 84,42  
Prírastky - povinný prídel -    1,05 %                    458,66 
               - ostatné prírastky   0,00    
Úbytky   - stravovanie                     371,50   
               - ostatné úbytky                                                 39,90    
KZ k 31.12.2019   131,68 
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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 1 765 158,39 2 011 259,03 
Neobežný majetok spolu 1 152 103,53 1 419 398,43 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1 017 701,35 1 273,046,44 
Dlhodobý finančný majetok 134 402,18 146 351,99 
Obežný majetok spolu 612 327,79 591 061,11 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 532 187,05 518 983,92 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  14 316,44 11 933,81 
Finančné účty  65 824,10 60 143,38 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  727,07 799,49 

 
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 1 765 158,39 2 011 259,03 
Vlastné imanie  924 871,70 966 929,82 
z toho :   
Fondy   
Výsledok hospodárenia  924 871,70 966 929,82 
Záväzky 38 871,76 18 534,04 
z toho :   
Rezervy  600,00 1 000,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 30 012,71 9 481,94 
Dlhodobé záväzky 84,42 131,68 
Krátkodobé záväzky 8 174,63 7 920,42 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 801 414,93 1 025 795,17 

 
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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 1 741,53 1 741,53  
- zamestnancom 3 639,21 3 639,21  
- poisťovniam  2 194,76 2 194,76  
- daňovému úradu 476,60 476,60  
- štátnemu rozpočtu 9 481,94 9 481,94  
- ostatné záväzky 1 000,00 1 000,00  

Záväzky spolu k 31.12.2019 18 534,04 18 534,04  
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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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 
Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
roku 2019:  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          549 146,90 EUR 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  0,00 EUR 
Spolu 549 146,90 EUR  

- z toho 60 % 329 488,14 EUR 
- z toho 25 % 137 286,73 EUR 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 
- zostatok istiny z bankových úverov  0,00 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce  0,00 EUR 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   
- z úverov zo ŠFRB 0,00 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 0,00 EUR 
 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

0,00 549 146,90 0,00 % 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 549 146,90 0,00 % 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 
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 so VZN č. 1/2013 o dotáciách, právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota Sokol Hrabkov 
– bežné výdavky na športovú činnosť 
futbalového klubu 

5 500,00 5 500,00 - 

Dobrovoľný hasičský zbor 800,00 800,00 - 
Kultúra pre Šariš, O.z. Ľalia 1 000,00 1 000,00  
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K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2013 
o dotáciách. 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia . 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) 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 Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola s materskou 
školou 

84 822,57 84 822,57 -  

    
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola s materskou 
školou 

226 594,00 226 594,00 - 

    
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
 
 
    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
voľby, DHZ, ŽP, HN, 
REGOB, REGIS,   
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

 
 

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

 
 

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

 
 

- 5 - 
MV SR – OÚ Prešov 
odbor VVS 

Voľby prezidenta, EP, ŽP, 
REGOB, REGIS,  
bežné výdavky 

 
 

2 419,11       

 
 

2 419,11 

 
 
- 

MV SR – OÚ Prešov 
odbor školstva 

Prenesené kompetencie – 
škola – bežné výdavky 

 
226 594,00 

 
226 594,00 

 
- 

MV SR - DPO vybavenie DHZ – bežné 
výdavky 

 
3 000,00 

 
3 000,00 

 
- 
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ÚPSVaR Prešov hmotná núdza, prídavky na 
detí– bežné výdavky 

7 644,00 7 644,00  
- 

SAŽP-Program 
obnovy dediny 

oplotenie cintorína 
a výsadba zelene 

4 980,47 4 980,47  

Envirofond výstavba kanalizácie 150 000,00, 150 000,00  
SIEA ZEH OcÚ 74 981,73 74 981,73  

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu  č. 134573 08U01 so štátnym fondom – Environmentálny 
fond v sume 150 000,00 eur na výstavbu kanalizácie v obci. 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K535 so Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou v sume 198 442,93 eur na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti OcÚ. Projekt sa realizuje v roku 2019. 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-000687-004 s MV SR v sume 
29 925,00 eur na Modernizáciu hasičskej zbrojnice. Projekt sa realizuje v roku 2019. 
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu č. 36/POD-707/19 so štátnym fondom – Environmentálny 
fond – Slovenská agentúra životného prostredia v sume 4 980,47 eur na revitalizáciu oplotenia 
cintorína.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC. 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu    
 
Programový rozpočet sa nerobí – UZN č. 86/2013 zo dňa 13.12.2013.      
 
 
 

 
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Napr.:  
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 8 337,79 EUR. 
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške - 

5 126,23 EUR. 
 

 
 
 
 
 

 


