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Záverečný účet  O B C E   R I M A V S K É    J A N O V C E   rok 2019 

 

 

l. 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 . 

Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali predovšetkým: 

- z viacročného rozpočtu, 

- z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným 

predpisom . 

- zo schválených finančných vzťahov ŠR k rozpočtom územných samospráv 

Pri zostavovaní rozpočtu sme prednostne zabezpečili krytie všetkých záväzkov, ktoré pre nás 

vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. 

 

Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný .  

Celkové príjmy boli vo výške 630 857,- eur, celkové výdavky boli vo výške 630 857,- eur.   

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový . Kapitálový rozpočet  ako schodkový – ale 

dorovnaný z bežného rozpočtu. Finančné príjmy sme v rozpočte neplánovali a finančné 

výdaje boli splátky dlhodobého bankového úveru vo výške 18 360,- eur.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2018 Uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce  číslo 254/2018. 

 . 

Schválený rozpočet  sa v priebehu roku  upravoval 4 x : 

1. úprava rozpočtu – nastala k 6.5.2019 a to zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 

    2018 do rozpočtu a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov školskej jedálne 

    prvá zmena schválená dňa 6.5.2019 uznesením číslo 56/2019 

2. úprava rozpočtu – nastala 4.6.2019  jednalo sa o zmenu pre poskytnutie kapitálových  

    dotácií  a transferov na zabezpečenie volieb    

    druhá zmena schválená dňa 4.6.2019 uznesením číslo 67/2019 

3. úprava rozpočtu – úprava položiek v rámci rozpočtu a príjem  úveru zo SLSP a predčasné 

    splatenie úverov v OTP Banke 

    tretia zmena schválená 8.10.2019  uznesením číslo 98/2019 

4. úprava rozpočtu – úprava položiek a na príjmovej strane a výdajovej strane podľa príjmu  

    a čerpania transferov  

    štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením k 31.12.2019 vykonaná zamestnancom  

    obce Edita Čuvajová ,dňa 23.1.2020   
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 Schválený  rozpočet obce v  rok 2019   v  €/ 
 

         

  Schválený rozpočet   

 Schválený  rozpočet po  

poslednej zmene 

 

Príjmy celkom       630 857,00 835 679,56 

z toho   

Bežné príjmy      630 857,00 653 375,30 

Kapitálové príjmy              0 21 000,00  

Finančné operácie príjmové              0 161 304,26 

Výdavky celkom       630 857,00 803 255,52 

z toho :   

Bežné výdavky      519 341,00 563 963,22 

Kapitálové výdavky        93 156,00               109 886,33 

Finančné operácie výdajové        18 360,00 129 405,97 

          

Rozpočtové hospodárenie 

obce  

        

+         0 

 

+ 32 424,04 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019      / v € /  
 

    P r í j m y    s p o l u  :  /bežné, kapitálové a finančné operácie/ 
 

Schválený rozpočet 

na rok 2019 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

k rozpočtu 

% plnenia 

rozpočtu 
Skutočnosť 

k 31.12.2018 

835 679,56       978 000,07   +142 320,51        117      1 162 614,59 

 

Rozbor plnenia príjmov v schválenej štruktúre :  

z toho   A./ BEŽNÉ PRÍJMY  

 
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene  
Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia skutočnosť r 2018 

              653 375,30               800 259,77        122 608 154,55 

 
Bežné príjmy podľa kódu zdroja  :                    rozpočet 2019       skutočnosť 2019   
   41 – vlastné príjmy obce                                445 038,64               453 278,42 
 111-príjmy zo štátneho rozpočtu                       136 969,52               136 948,34 
11H- od ostatných subjektov verejnej správy          3 334,02                   3 334,02  
1AC2 – dotácia z ÚPSVaR-riešenie zamestnanosti   45 033,12                45 033,12 
72f- stravovanie v školskej jedálni                        23 000,00                18 290,29      
71 – iné príjmy                                                          0                    143 375,58 
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Z prehľadu bežných príjmov je vidieť, že  bežné príjmy k rozpočtu sme nesplnili, len pri 

kóde zdroja  72 f – školské stravovanie je výpad  príjmu 4.710 eur.  

Rozdiel je v dôsledku prijatia rozhodnutia vlády o bezplatnom stravovaní detí v ZŠ 

a poslednom ročníku MŠ. Príjem dotácie je 1.20 eur na jeden obed/a žiaka. Finančný 

normatív na obed žiaka je 1,15 eur . Do výšky dotácie 0,05 eur mu prilepšujeme stravnú 

jednotku / ovocím a pod./ Rodičia nedoplácajú na stravu dieťaťa. Predtým doplácali 0,09 eur 

za obed/pre žiaka.  

 
 
Rozbor bežných príjmov   
kód zdroja 41 – vlastné príjmy 
 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť rok 2018 

              445 038,64              453 278,42      102 411 008,87 

 
 z toho :  
  A./ 1.)daňové príjmy a príjem za komunálny odpad  
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť rok 2018 

              416 581,00              423 840,16      101,07 380 876,10 

 
V daňových príjmoch je : 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : / podielové dane zo 

štátneho rozpočtu/ 

Plánovaný rozpočet výnos dane z príjmov bol 382 196 eur a v skutočnosti sme dostali príjem 

výnosu dane vo výške 388 731,48 eur, čo je prekročenie k rozpočtu  o 6 535,48 eur 

Pre porovnanie uvediem výšky podielových daní za predchádzajúce obdobia : 

     rok 2014   podielové dane vo výške      242 977,00 eur  

     rok 2015   podielové dane vo výške      268 475,96 eur  

     rok 2016   podielové dane vo výške      316 595,33 eur 

     rok 2017   podielové dane vo výške      330 047,11 eur  

     rok 2018   podielové dane vo výške      346 245,43 eur 

    rok 2019   podielové dane vo výške      388 731,48 eur 

 
b/Dane  z nehnuteľností  

z rozpočtovaný 24 735 € bol skutočný príjem za rok  v sume 24 729,61 € -  plnenie 99,97 % 

výpadok pri dani z nehnuteľnosti je u fyzických osobách. 

 

  Prehľad jednotlivých daní z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom 2017 v € 

 

                                                            rozpočet      skutočnosť rok 2019   skutočnosť rok 2018 

  •príjmy dane z pozemkov                     19 250                19 575,86                       20 290,50 

 

  •príjmy dane zo stavieb                          5 440,-                5 106,48                         4 912,04 

     

  • príjmy z bytov                                          45,-                      47,27                              37,41 

  Spolu príjem dane z nehnuteľnosti:      24 735,00            24 729,61                       25 239,95 
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 K 31.12.2019 obec eviduje dlh na dani z nehnuteľnosti v sume 6 480,99 € , čo je oproti roku 

2018, keď bol stav pohľadávok vo výške 6 381,89 €, vyššie  o 99,10 eur. 

Dlžníkom zasielame výzvy na úhradu dane. Niektoré daňové pohľadávky  sú rizikové, čo sa 

týka ich vymožiteľnosti. Sú na nich exekučné konania, kde hodnota ich majetku nepokryje 

exekučné náklady. K týmto ohrozeným pohľadávkam bola v účtovníctve v predchádzajúcom 

období vytvorená opravná položka v hodnote 2 731,19 eur a v roku 2019 sme tvorili opravnú 

položku vo výške 1 256,20 eur.  Celková výška týchto ohrozených pohľadávok je 3 987,39 

eur.  Viaceré nehnuteľnosti / rodinné domy/ ostávajú opustené. Majitelia odišli za prácou do 

zahraničia, kde sa dlhodobo zdržiavajú. Na tieto nehnuteľnosti nevieme vyrubenú daň ani 

doručiť a ani od nikoho vymáhať. 

 

  Ostatné daňové príjmy obce :  daň za psa –  vo výške 433,66 , € t.j. 100 %-né plnenie 

 

                   daň za nevýherné  automaty  -   je 0 

                  v tejto položke nám ostal len výnos z výhier z tipovania vo výške 51,94 eur. 

 

    poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo výške 9 890,73 €, plnenie 

rozpočtu je na 108 %  oproti roku 2018 je poplatok vyšší o 1 001,81 € .  

Cena za zber komunálneho odpadu sa oproti predchádzajúcim rokom nezvýšila. Nárast 

výberu je v dôsledku vyššie počtu prihlásených daňovníkov / nárast na Močiari/ 

Inkasovaný poplatok za komunálny odpad – nepokrýva náklady za zber komunálneho 

odpadu. V roku 2019 od marca vzrástla cena z 62,40 eur za tonu na 74,61 eur.  

Celkové náklady na zber komunálneho odpadu sú vo výške 18 384,75 eur, to znamená, že 

náklad obce za zber komunálneho odpadu je 8494,02 eur. 

 

K 31.12.2019 evidujeme nedoplatky  za  komunálny odpad vo výške 6.221,88 €. Sú to 

nedoplatky predchádzajúcich rokov. V účtovníctve máme vytvorenú  opravnú položku 

k pohľadávkam za komunálny odpad vo výške 2466,87 eur.  Jedná sa o nedoplatky z rokov  

2014-2016. 

 

 

A./ 2.) Bežné príjmy – n e d a ň o v é kód zdroja 41 : 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia skutočnosť roku 2018 

             28 457,64               29 438,26      103,44 30 132,77 

 

 
 Rozbor bežných nedaňových príjmov :  
• príjmy z prenájmu boli dosiahnuté  v celkovej  výške 5 310,25 € - čo je 94,5 % plnenie 

- jedná sa o prenájom budovy – predajňa potravín p. Bozó  výška ročného nájmu 3851,04 €  

  a skutočný príjem z prenájmu budovy je 3 208,70 eur. 

- prenájmu  kultúrnej sály , kde je plnenie 2 068,44eur 

- prenájom pozemku – výška nájmu je 33,11 eur. 

 

 

• správne poplatky  a ostatné  poplatky za opatrovateľskú službu   -  

   rozpočet vo výške 3 650 eur bol splnený na 4 137,82 eur čo je na 113,36 %. 
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• platby z predaja materiálu / tovaru – smetné nádoby / a zo služieb pre občanov sú vo 

výške  17 748,23 eur, čo je  plnenie rozpočtu na 103 % 

 

  jednotlivé platby v porovnaní s predchádzajúcimi  obdobiami :  

                                                                          rok  2019             rok 2018            rok 2017                 

služby za prevádzku SAT                                   2 219,92              2 399,84          2 457,64                 

            za  kanalizáciu                                       14 509,61           12 197,09       13 074,52               

            služby domu smútku a hrobové miesta      172,60               126,38             186,21                    

            predaj smetných nádob                               384,90              163,80             317,40                    

            drobné služby /fax,telefón,rozhlas             461,20                 43,65               90,97  

            poskytnutá strava cudzím /                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Spolu                                                                17 748,24      14 930,73       16 126,74               

 

 Pokles príjmu za káblové pripojenie SAT je v menšom počte pripojených domácností a aj  

v počte dlhodobých neplatičov. Náklady na prevádzku SAT sú vo výške 5 137,47 eur. Strata 

za prevádzku satelitného pripojenia domácností je 2 917,55eur . 

Poplatok za kanalizáciu – máme určený regulačným úradom a od roku 2016 sa nezmenil. 

 Dlhodobo máme vysoké nedoplatky na kanalizácii. Neplatičov okrem výziev – dávame aj na 

exekučné vymáhanie. Toto vymáhanie je však zdĺhavý proces a v niektorých prípadoch 

exekútor nevie povinnému zrážať exekúciu- nakoľko nepracuje a nič nevlastní, alebo 

u povinného prebieha viac exekučných konaní.  

Výška nedoplatkov na kanalizácii je 14 630,95 eur, oproti predchádzajúcemu roku je to 

pokles o 382,53 eur.  V roku 2018 sme tvorili v účtovníctve opravnú položku k nedoplatkom 

za kanalizáciu vo výške 5 850,16 eur u ktorých je predpoklad ich neuhradenia. Náklady na 

prevádzku ČOV boli v roku 2019 vo výške 35 860,33eur.        

 

 

- ostatné príjmy :  

           - príjem – poplatky za materskú školu a školský klub detí je vo výške 595 eur.  

- v položke vratky  máme príjem vo výške 1 466,65  eur  príjem z preplatkov z ročného 

   zúčtovania zdravotných odvodov 

- v položke refundácie vo výške 180,31 eur  máme refundované náklady za spotrebu vody 

v prenajatej budove  / predajňa Bozó / a časť refundovaných nákladov – pohrebné, ktoré 

zabezpečovala obec na vlastné náklady. ríjem za uloženú pokutu, ktorú nám refundovala 

spoločnosť 

 

•príjmy z finančného hospodárenia:  príjem sme nemali /bankové kreditné  úroky/ 

 

 

A./ 3.) Ostatné bežné príjmy :  

 
Príjem zo školskej jedálne za vedie pod kódom zdroja 72 f – stravovanie v školskej 
jedálni: 
príjem za stravu – suroviny je vo výške 10 107,10 eur – rozpočet bol 15.700,- eur 

príjem za stravu – réžia      je vo výške    8 183,19 eur – rozpočet bol   7.300,- eur 

Celkový príjem za stravu v školskej jedálni : 18 290,29 eur. Výpad je rozpísaný na str. 3  
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Kód zdroja 71 – Iné  : 
Neplánovaná – nerozpočtovaná náhrada príjmu za výrub drevín od Slovenská 

elektrizačná a prenosová sústava vo výške 143 375,58 eur.  

 
  transfery zo ŠR kód zdroja 111  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

              136 969,52               136 948,34       100 137 183,08 

 

Príjmy obce zo štátneho rozpočtu :  

 

Obec prijala nasledovné  transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon 
štátnej správy a z účelových fondov  

Por.čís. Poskytovateľ :    Suma v € Účel 

1. Okresný úrad B.B.-školstvo 94 264,00 na činnosť základných škôl 

2. Okresný úrad B.B.-školstvo    800,00 vzdelávacie poukazy –škôl 

3.  Okresný úrad B.B.-školstvo   1 644,00 školské pomôcky pre materskú školu 

4. Okresný úrad B.B.-školstvo   2 650,00 na skvalitnenie výučby detí zo SZP 

5. Okresný úrad B.B.-školstvo      192,90 na nákup učebníc  

5. Okresný úrad B.B.-školstvo      68,00 na dopravu žiakov  

6. Ministerstvo vnútra SR   2 317,33 na zabezpečenie volieb EP 

7. UPSVaR Rim.Sobota  6 547,82 rodinné prídavky- osobitný príjemca 

8. Ministerstvo vnútra SR    444,51 dotácia REGOB 

9. Ministerstvo vnútra SR    58,00 dotácia na register adries 

10 Kraj. úrad životného prostredia BB     125,91 starostlivosť o život. prostredie 

11. Krajský úrad pre cest.dopravu a PK     58,19 dotácia pre cestnú dopravu 

12. ÚPSVaR Rimavská Sobota  7 497,60 dotácia stravné  pre deti  

13. ÚPSVaR Rimavská Sobota  763,60 dotácia školské pomôcky pre deti 

v hmotnej núdzi 

 

14. Európsky fond sociálneho rozvoja 

a ŠR 

    19 516,48 

 

na činnosť terénnej sociálnej práce 

 

 

A./ 4.) Ostatné bežné príjmy : transfery od ostaných subjektov VS  kód zdroja 

11H / 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

              3 334,02              3 334,02       100 2 160 

 

Por.čís. Poskytovateľ :    Suma v € Účel 

1. VÚC Banská Bystrica    2 000,00 na kultúrnu  činnosť v obci 

2. Dobrovoľná požiarna ochrana SR    1 334,02 materiálne zabezpečenie DHZ  

 Spolu :   3 334,02  

 
 

 

-    7    -  



A.5) Ostatné bežné príjmy  dotácia zo ŠR a ESF na riešenie zamestnanosti/ 

kód zdroja 1AC2 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

              45 033,12               45 033,12       82,89 34 152,45 

Jedná sa o dohody s ÚPSVaR k riešeniu zamestnanosti a k aktivácii k práci nezamestnaných. 

 

 

  B./  K a p i t á l o v é     p r í j m y : 
 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

              21 000,00               21 000,00       100 290 030,86 /cyklochodník 

 
V roku 2019 sme získali kapitálové príjmy zo štátneho rozpočtu : 
- na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu vo výške 10 000,- eur 
- na výstavbu chodníka na cintorínskej ulici vo výške 7.500,- eur 
- na rekonštrukciu miestnej komunikácie – cintorínska bočná vo výške 3 500,- eur  
 

   C./ F i n a n č n é     p r í j m y :  
 
Dňa 6.5. 2019 bol  Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 56/2019 schválený záverečný účet 

obce za rok 2018. 

V zmysle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku 

vylučujú nevyčerpané prostriedky z transferov účelovo viazaných s tým, že je ich možnosť 

vyčerpať v nasledujúcom roku do konca marca. 

Nevyčerpaný transfer z roku 2018 sme mali vo výške  40 921,78 eur a účel transferov bol: 

 

Bežný transfer :  

   ◄ na prevádzku základných škôl                          vo výške   4 005,45  eur     

   ◄ nevyčerpané prostriedky na stravu deťom        vo výške      386,00 eur     

 

Kapitálový transfer : 

    ◄ rekonštrukcia kultúrneho domu                          vo výške  10 000,- eur 

    ◄ prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice    vo výške   26 530,33 eur  

 

Tento nevyčerpaný transfer 40 535,78 sme preniesli do rozpočtu roku 2019 ako finančné 

príjmy –- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 

Dotáciu na stravu deťom vo výške 386 eur sme vrátili, ostatné finančné prostriedky sme 

minuli v súlade s platným zákonom o rozpočtových pravidlách. 

 

Začiatkom roku  sme do finančných príjmov zapojili aj zostatok finančných zdrojov zo 

školskej jedálne vo výške 5 768,48 eur.  

 

V roku 2019 sme mali finančné príjmy – dlhodobý úver zo Slovenskej sporiteľni  na 

predčasné splatenie úverov, ktoré sme mali v OTP Banke / pre výhodnejšiu úrokovú sadzbu /  

vo výške 110 436,04 eur.  
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Celkové finančné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

              161 304,26               156 740,30       97 264 429,18 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 / v € / 
 

V ý d a v k y  bežné , kapitálové a finančné    c e l k o m     
 

 Rozpočet r. 2019 Skutočnosť  2019   % plnenia    Rozdiel 

k rozpočtu 

   Skutočnosť 

     2018 

          803 255,52            777 070,96        97 - 26 184,56 1 094 480,29 

 

z toho   A./ Bežné výdavky  
 

 Rozpočet r. 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   %  plnenia Skutočnosť k 2018 

           563 963,22             566 515,70        100,5 516 503,83 

Bežné výdavky podľa kódov zdroja : /podľa zdroju príjmu týchto prostriedkov/ 

 

A./1  Bežné výdavky kód zdroja 111 prostriedky zo štátneho  rozpočtu   

 Rozpočtované výdavky 

za rok 2019 

Skutočne poskytnuté 

prostriedky ŠR na rok 2019 

Skutočne čerpané 

prostriedky ŠR rok 2019 

      %     

  plnenia  

       136 969,52          136 948,34 134 732,80     98,4 

 

Ćerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa účelu ich poskytnutia :  

 

pr.čís. Účel použitia    Poskytnuté prostriedky € Čerpané prostr. v € 

1. na činnosť základných škôl 94 264,00 94 264,00 

2. vzdelávacie poukazy –škôl    800,00 800,00 

3.  školské pomôcky pre materskú školu 1 644,00 1 644,00 

4. na skvalitnenie výučby detí zo SZP 2 650,00 2 650,00 

5. na nákup učebníc  192,90 192,90 

5. na dopravné pre žiakov 68,00 68,00 

6. na zabezpečenie volieb do VUC 2 317,33 2 317,33 

7. rodinné prídavky- prenesený výkon 6 547,82 6 523,48 

8. dotácia REGOB 444,51 444,51 

9. starostlivosť o životné prostredie 125,91 125,91 

10. dotácia pre cestnú dopravu 58,19 58,19 

11. dotácia stravné  pre deti ZŠ a MŠ 7 497,60 5 306,40 

12. dotácia školské pomôcky pre deti HN 

 

763,60 763,60 

13. na činnosť terénnej sociálnej práce 19 516,48 

 

19 516,48 

15. na register adries 58,00 

 

58,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Spolu 136 948,34 

 

134 732,80 
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Z uvedeného čerpania prostriedkov zo ŠR je zrejmé, že sme nevyčerpali všetky prostriedky, 

ktoré sme dostali.  

Nevyčerpali sme dotácie na stravu deťom v základných školách a v predprípravnej triede 

materskej školy vo výške  2 191,20 eur , a nevysporiadali sme všetky rodinné prídavky, ktoré 

sme dostali ako osobitný príjemca  vo výške 24,34 eur.  

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa môžu zostatky nevyčerpaných prostriedkov 

z transferov  účelovo viazaných , ktoré boli poskytnuté na bežné výdavky v rozpočtovom 

roku – preniesť -  vyčerpať do 31.03.2020 okrem mzdových nákladov. Nevyčerpané 

prostriedky k 31.marcu sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu.  

 

Tieto prostriedky sa musia zapojiť do rozpočtu roku 2020.  

 

 
 A./2 Bežné výdavky kód zdroja 11 H transfery od VÚC BBSK a ostatných subjektov  - 

dobrovoľný požiarny zbor SR 

 

Rozpočtované výdavky 

za rok 2019 

Poskytnuté prostriedky  

   na rok 2019 

Skutočne čerpané 

prostriedky  2019 

      %     

  plnenia  

        3 334,02          3 334,02 3 334,02     100 

 

Čerpanie prostriedkov VÚC a ostatných subjektov verejnej správy podľa účelu ich 

poskytnutia:  

Por.čís. Účel použitia    Poskytnuté prostriedky € Čerpané prostr. v € 

1. VÚC BBSK – na rozvoj kultúry     2 000,00   2 000,00 

2. DHZ- materiálne vybavenie PO   1 334,02 1 334,02 

 

 

A./ 3 Bežné výdavky kód zdroja 1AC2 zo ŠR spolufinancovanie ESF  

 

Rozpočtované výdavky 

za rok 2019 

Poskytnuté prostriedky ŠR 

   na rok 2019 

Skutočne čerpané 

prostriedky  2019 

      %     

  plnenia  

        45 033,12          45 033,12 45 033,12     100 

Jedná sa o prostriedky na riešenie regionálnej zamestnanosti na základe uzatvorených dohôd 

s ÚPSVa R a riešenia aktivácie dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom VPP.  

Prostriedky sú poukázané na skutočné čerpanie nákladov dohodnutých v zmluvách. Na 

nákladoch sa spolupodieľa aj obec z vlastných prostriedkov / zhruba je to 5 % nákladov/  

  

A./4 Bežné výdavky kód zdroja 131 I prenesené nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 

2018, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2020 

 

Prenesené finančné 

prostriedky z roku 2018 

Skutočne čerpané prostriedky 

z minulých rokov do 31.03.2019 

      %     

  plnenia  

        4 391,45 4 005,45     91,21 

 

Zostatok prostriedkov zo ŠR z roku 2017, ktoré  boli účelovo viazané na základné školstvo vo 

výške 4 005,45 eur sme vyčerpali. Nevyčerpali sme prostriedky z dotácie poskytnutej na 

stravu žiakom vo výške 386,- eur. Dotácie sme vrátili poskytovateľovi. 
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A./5 Bežné výdavky obce z vlastných zdrojov kód zdroja 41    c e l k o m :  

 Rozpočet r.2019 Skutočnosť 2019     %  plnenia   skutočnosť 2018 

            362 621,11       368 968,93            102                322 172,42 

Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov obce z vlastných zdrojov o 6 347,82 eur.  

 

Z toho čerpanie bežných výdavkov   podľa funkčnej klasifikácie :    v € 

 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 

2019 

Skutočnosť 

2019 

rozdiel 

k rozpočtu 

Skutočnosť 

2018 

Výdavky verejnej správy- aparát 

úradu 

 

134 445,11 

 

137 775,96 

 

+ 3 330,87 

 

117 110,74 

Finančné výdavky  – poplatky 

banke 

5 500,00 5 482,85        -17,15 1 640,13 

Splátka úrokov z úverov 1 900,00 2 063,23 +163,23 3 677,04 

Ochrana pred požiarmi  1 110,00 558,39 -551,61 1 593,23 

Ekonomická oblasť –prípravné 

práce k výstavbe  

 

3 000,00 

 

1 268,24 

 

- 1 731,76 

 

1 604,55 

Údržba ciest-miestne 

komunikácie 

2 500,00 975,10 -1 524,90 1 074,28 

Ochrana život.prostredia – zber 

komunálneho odpadu 

 

23 960,00 

 

21 709,55 

 

-2 250,45 

 

20 173,04 

Ochrana život.prostredia – ČOV a 

kanalizácia 

 

33 380,00 

 

35 860,33 

 

+2 480,33 

 

30 716,37 

Náklady na zamestnanosť  

/náklady, ktoré neprepláca úrad 

práce 

 

23 219,00 

 

27 797,66 

 

+4 578,66 

 

20 041,00 

 Verejné osvetlenie 8 150,00 7 553,43 -596,57 8 349,86 

Športové  a rekreačné služby 4 280,00 2 438,95 -1 841,05 2 890,84 

Kultúrne služby 2 000,00       220,00 -1 780,00       100,00 

Vysielacie služby, miestny 

rozhlas  a služby SAT 

 

6 800,00 

 

5 743,63 

 

-1 056,37 

 

6 265,79 

Poskytnuté transfery a členské 

príspevky 

5 647,00 5 346,55 - 300,45 3 846,81 

Výdavky na činnosť materskej 

školy 

47 520,00 52 649,65 +5 129,65 46 582,19 

Výdavky na činnosť škol.družiny 16 790,00 16 232,31 -557,69 15 056,30 

Výdavky na školské stravovanie 31 860,00 34 707,21 +2 847,21 29 548,17 

Sociálne zabezpečenie 

 a obedy dôchodcom 

 

10 560,00 

 

10 585,87 

 

+25,87 

 

10 902,08 

                                                + prekročenie rozpočtu        - úspora rozpočtu 

                                                                                                                   

 

Z prehľadu je vidieť, že prekročenie rozpočtových výdavkov bolo v týchto oblastiach 

funkčnej klasifikácie : 

Výdavky na aparát úradu – prekročili sa výdavky na mzdy a s tým súvisiace poistné 
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Pri mzdových nákladoch je prečerpanie rozpočtu o 8 % , v dôsledku úpravy platových 

taríf pre pracovníkov pracujúcich vo verejnom záujme, ako aj prepočte platu starostu 

a hlavného kontrolóra obce na základe dosiahnutej  priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok. Zvýšené mzdové náklady zdvihli aj zákonné sociálne 

a zdravotné poistné. V spotrebe plynu sme mali vyššie náklady o 18 % t.j. o 627 eur, 

v dôsledku zmeny dodávateľskej ceny. Vyššie náklady oproti rozpočtovým sme mali 

u stravného pre zamestnancov o 8 % t.j. o 363,- eur. Zvýšenie bolo z titulu zákonnej úpravy 

výšky stravného. Vo výdavkoch aparátu obce sa premietli aj pokuty, ktoré sme dostali v roku 

2019. Jedná sa o pokutu za nedodržanie bezpečnosti práce od Inšpektorátu práce BB vo výške 

1.000 eur . Pri kontrole budov našli nedostatky /chýbajúce revízie, nedostatočné zabezpečenie 

elektrických zariadení, rôzne neoznačenie objektov a pod.  Zistené nedostatky sme podľa 

protokolu z kontroly včas odstránili , ale i napriek tomu nám udelili pokutu. Zabezpečenie 

revízií objektov bolo vykonané dodávateľsky a tieto náklady sa prejavili v položke služby, 

kde rozpočtové výdavky vo výške 1 600 eur boli prekročené o 10 %. Pokutu vo výške 1.250,- 

eur sme dostali od Úradu verejného obstarávania, ktorý vykonal následnú kontrolu verejného 

obstarávania na dodávateľa-resp. zhotoviteľa cyklochodníka Rim.Janovce – Močiar.  

 

-finančné výdavky – poplatky banke  i keď sme rozpočtové náklady neprekročili, oproti 

predchádzajúcemu roku vzrástli poplatky bankám o 3 843 eur, jednalo sa o poplatok za  

predčasného splatenie dlhodobých úverov OTP banky. Z tohto dôvodu boli vyššie aj úroky 

z úverov.   

 

-oblasť ochrany životného prostredia – kanalizácia  – prekročenie rozpočtu o 2 480 eur bolo 

v položke spotreba vody, kde výška rozpočtových nákladov 880 eur bola v skutočnosti 4.767 

eur. Prekročenie bolo v rámci poruchy / havárie/  vodovodného potrubia v zemi, kde sme 

nemali možnosť hneď  zistiť poruchu, až po upozornení Sredoslov.vodárňami na vysokú 

spotrebu vody sme našli a odstránili poškodené vodovodné potrubie. Uniknutú vodu sme 

museli uhradiť. Hoci máme budovu čističky odpadových vôd poistenú – poisťovňa nám 

vzniknutú škodu neuznala ako zazmluvnenú škodovú udalosť.  

 

- v oblasti náklady na zamestnanosť –  sa jedná o náklady, ktoré nám vznikli zamestnávaním 

dlhodobo-nezamestnaných prijatých  cez dohody  ÚPSVaR, a sú to náklady  ktoré nám  

nepreplácajú /stravné zamestnancom/, alebo pri každej dohode o zamestnávaní sa aj obec 

musí podieľať určitým percentom nákladov na ich mzdy a odvody. /tento rok to bolo 5 %/ 

Zahŕňajú sa sem aj náklady na terénnu sociálnu prácu, ktoré nemáme preplácané. /stravné, 

cestovné, kancelárske potreby a iné/.  

V tejto rozpočtovej položke je aj časový nesúlad medzi čerpaním nákladov na zamestnanosť 

a preplatením týchto nákladov úradom práce, alebo Implementačnou agentúrou MPSVAR. 

Za činnosť terénnej sociálnej práce v mesiacoch – september až december 2019 nám majú 

refundovať mzdové náklady až v roku 2020. 

 

v oblasti nákladov pre činnosť materskej školy –  prekročenie rozpočtu bolo v položke  

mzdy a poistné zamestnancov , v dôsledku úpravy platových taríf pedagogických 

zamestnancov o 13 % k rozpočtovým nákladom,  v spotrebe plynu o 17 % k rozpočtu, 

a v nákupe odborných časopisov a učebníc je prekročenie rozpočtu o 1 128 eur. Na základe 

potreby obnovenia školského nábytku sa v roku 2019 nakúpili pre materskú školu nové 

šatníkové skrinky vo výške 602 eur.   

 



-    12   - 
-v oblasti školského stravovania  - sú skutočné  náklady vyššie o 2 847 eur oproti 

rozpočtovaným. Prekročenie bolo v položkách mzdové náklady a odvody do fondov.  

Prekročenie mzdových nákladov bolo v dôsledku zamestnania novej pomocnej kuchárky, 

ktorej časť mzdových nákladov prepláca ÚPSVaR  na základe zmluvy o dotácii „ Pracuje 

v školskej kuchyni „ , ale časť  mzdy uhrádza obec z vlastných zdrojov. Zaúčajúca sa 

kuchárka nahradí v roku 2020 hlavnú kuchárku, ktorá odchádza do dôchodku. 

 V školskej jedálni nám v roku 2019 prevádzkové náklady v zvýšil aj nákup a montáž nového 

elektrického bojlera.    

 

v oblasti sociálneho zabezpečenia starších spoluobčanov a v poskytnutí príspevku na obedy 

vyššie náklady oproti rozpočtovaným vznikli v položke sociálna výpomoc jednotlivcovi, 

jednalo sa o náklady na zabezpečenie pohrebu obyvateľa na náklady obce. 

 

A.6 / bežné výdavky – strava v školskej jedálni kód zdroja 72 f 

 

Rozpočet rok 2019 Skutočne čerpané prostriedky 

   k 31.12.2019 

      %     

  plnenia  

        12.000,00 10. 441,38     87 

Jedná sa o nákup surovín do školskej jedálne, ktoré sa používa k príprave stravy pre  

zamestnancov, dôchodcov, prípadne cudzích stravníkov . 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu :  

 

Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných výdavkov 258 376,07 eur bolo skutočné čerpania k 31.12.2019 v sume  

277 056,17 eur, čo je 107 %-né čerpanie. Vyššie čerpanie bolo v dôsledku úpravy platových 

taríf zákona č. 553/2003 Z.z. , úprava platových taríf pedagogických zamestnancov , 

v dôsledku vlastného financovania / do doby, keď nám refundujú mzdové náklady/ terénnej 

sociálnej práce a zamestnancov prijatých na základe dohody s UPSVaR na podporu 

vytvárania nových pracovných miest. Obec v roku 2019 priemerne zamestnávala 28 

pracovníkov.  

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných výdavkov 91 407,20 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

93 402,37 eur, čo je 102,2 % plnenie. 

Spotreba energií a vody 
Z rozpočtovaných výdavkov 40 524,87 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 40 972,95 eur 

čo je 101 %-né plnenie. I keď pri spotrebe elektrickej energie sme dosiahli úsporu 2 911 eur, 

pri spotrebe vody sme pre spomínanú poruchu prečerpali rozpočet o 3 487 eur.  

Oprava a údržba strojových zariadení a budov 

Z rozpočtovaných výdavkov 22 072,46 eur sme skutočne čerpali k 31.12.2019 17 929,23 eur, 

čo je 81 %-né plnenie. Najviac údržby si vyžaduje prevádzka kanalizácie, prevádzka SAT 

rozvodu v obci, oprava verejného osvetlenia, a pri budovách to bolo najmä oprava a následne 

výmena plynového kotla v budove obecného úradu, oprava a údržba kamerového systému.  

Všeobecné služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 35 484 eur sme skutočne čerpali k 31.12.2019 33 440,78 eur, čo 

je 94 %-né plnenie. Najvyššia položka zo služieb je za vývoz komunálneho odpadu , revízie 

a kontrola elektrických zariadení, bezpečnostných zariadení, plynových a tlakových zariadení 

a laboratórna kontrola vzoriek z ČOV-ky.  
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    B./ Kapitálové výdavky  
 
      Rozpočet r.2019 Skutočnosť k 31.12.2019    % 

plnenia 

Skutočnosť 2018 

                109 886,33                85 739,29        84,3 309 705,60 

 

Kapitálové výdavky podľa zdroju ich krytia :  

◄výdavky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli prenesené z roku 2018 -kód zdroja 131 I  

     boli vo výške   36 530,33 eur 

◄výdavky zo štátneho rozpočtu, ktoré sme obdržali v roku 2019 - kód zdroja 111 

     boli vo výške 17 500,- eur 

◄ výdavky z vlastných zdrojov obce – kód zdroja 41 boli vo výške 31 708,96 eur 

 

Realizované kapitálové výdavky  z vlastných zdrojov 41 v hodnote 31.708,96 eur 

●Náklady na projekt a prípravné práce rozšírenie vodovodu Dolný Močiar 

-   – v sume 1 250,- eur 

● Realizácia nových stavieb :  

 -  chodník cintorínska ulica v sume 1 107,59 eur 

 -  rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice  v hodnote 1 395,83 eur 

 - rekonštrukcia a rozšírenie galérie kultúrny dom  v hodnote 23.476,06 eur 

 - rekonštrukcia verejného osvetlenia  v hodnote 3 898,50 eur  

 - dokončenie prístavby pódia pri kultúrnom dome v hodnote 448,86 eur 

 - osadenie cvičiacich zariadení v parku pri kostoloch v hodnote 132,12 eur 

   

Realizované kapitálové výdavky : z dotácií  zdrojov 111 a 131I v hodnote 54 030,33 eur 

 
● výstavba chodníka cintorínska ulica v hodnote 7.500,- eur 

● rekonštrukcia a rozšírenie galérie a interiéru  kultúrneho domu v hodnote 20.000,- eur 

● rekonštrukcia a prístavba k hasičskej zbrojnici v hodnote 26 530,33 eur.  

 

Nevyčerpali sme kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie – cintorínska 

ulica v hodnote 3 500,- eur.  

 

 

V účtovníctve obce máme pripravené a s časti realizované nasledovné akcie, alebo projekty  

◄ územný plán obce – dodatky č, 1 a rozpracovanosť                vo výške        4 524,- eur  

◄ vodovod a kanalizácia Jánošíky     -vypracovaný projekt        vo výške      14 622,89 € 

◄ kanalizácia Močiar                        -  rozpracovaný projekt      vo výške      14 700,74 € 

◄ vodovod Dolný Močiar                 -  vypracovaný projekt       vo výške        5 113,40 € 

◄ výstavba rozhľadne – projektové a prípravné práce                 vo výške         1 539,99 € 

◄ rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – rozpracovanosť   vo výške         2 335,17 € 

◄ rekonštrukcia bočnej cintorínskej cesty – projekt                     vo výške            360.00 € 
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      C./ Finančné výdavky  
 
 Rozpočet 2019 Skutočnosť k 2019  %  plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 

        129 405,97              124 815,97         97 268 270,86 

 

Finančné výdavky boli  

-splátky dlhodobých bankových úverov z vlastných zdrojov         vo výške   18 780,- eur 

- splátka  úverov OTP / prefinancovanie úverom SLSP/                vo výške 106 035,97 eur. 

 

Stav bankových úverov                                                                 k 31.12.2019     k 31.12.2018           

▬  úver na  rekonštrukciu miestnych komunikácií   R. Janovce              0             57 670,- 

▬  úver na  rekonštrukciu miestnych komunikácií   Jánošíky                 0             65 195,97 

▬ nový úver SLSP na splátku úverov OTP Banky                          108 486,04          0 

 S p o l u :                                                                                          108 486,04     122 865,97 

 

     Mesačne splátky úverov sú vo výške 1.9500 eur. Splatnosť úveru je do 31.10.2024. 

     Celkové vyplatené  úroky za úvery v roku 2019  sú vo výške  2 063,23€ .   

 

 

4.  Výsledok hospodárenia 
 

  A./  Vyčíslenie a použitie účtovného  zostatku hospodárenia za rok 2019 
 

    Dosiahnutý hospodársky  účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 je zisk  vo výške 

35 537,29 € 

 

Celkové výnosy sme dosiahli vo výške  783 505,54 €   v roku  2018  boli 726 378,98  €     

a celkové náklady sú vo výške               747 968,25 €   v roku 2018 boli  681 077,49 €. 

Nakoľko obec nemá podnikateľskú činnosť, nevznikla nám povinnosť platenia dane z príjmu 

za rok 2019.  Hospodársky výsledok roku 2018 sme zaúčtovali na účet 428- nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



-    15     - 
 

    B./  Výsledok rozpočtového  hospodárenia obce :  2019 
       Vyčíslenie prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
 

Bežné príjmy spolu :  800 259,77 

Bežné výdavky spolu :  566 515,70 

Hospodárenie bežného rozpočtu              + 233 744,07  

Kapitálové príjmy spolu : 21 000,00 

Kapitálové výdavky spolu :  85 739,29 

Hospodárenie kapitálového rozpočtu                - 64 739,29 

Prebytok bežného a kapitálového 
rozpočtu  

 
169 004,78 

Vylúčenie z prebytku /nevyčerpané transfery/ 149 091,12 

Upravený prebytok bežného 
a kapitálového rozpočtu  

 
19 913,66 

Príjmové finančné operácie spolu :  156 740,30 

Výdavkové finančné operácie spolu :  124 815,97 

Rozdiel finančných operácií 31 924,33 

P R I J M Y   S P O L U :  978 000,07 

V Ý D A V K Y   S P O L U : 777 070,96 

Hospodárenie obce  200 929,11 

Vylúčenie z prebytku /nevyčerpané transfery/ 149 091,12 

Upravené hospodárenie obce  51 837,99 

 
    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 odst. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona , z tohto prebytku vylučujú : 

a.) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté  

v predchádzajúcom rozpočtovom roku a môžu sa vyčerpať do 31.03.2019 v sume 

2.215,54 eur , a to na : prenesený výkon osobitný príjemca   24,34 eur 

                                     stravné pre deti ZŠ a deti MŠ v HN 2.191,20 eur 

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

v predchádzajúcom  rozpočtovom roku   sume : 3.500,- eur  a to na – rekonštrukcia cesty 

Cintorínska 

c.) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Slovenská elektr. prenosová 

sústava podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume :  

143 375,58 eur. 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok 

kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia obce 

zistený podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov je prebytok 169 004,78 eur. Upravený prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu  o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR, a účelových grantov 

o 149 091,12 eur je vo výške          19 913,66 eur. 

Obec v roku 2019 dosiahla prebytok finančných operácií vo výške 31 924,33 eur. 

 

Prebytok rozpočtu v sume 19 913,66 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Zostatok finančných operácií podľa §15 odst.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 31 924,33 eur navrhujeme použiť na  tvorbu 

rezervného fondu . 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

51 837,99 eur.  
 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov  

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Rezervný fond Suma v EUR 

Počiatočný stav k 1.1.2019 14 128,02 

Prírastky – z prebytku hospodárenia roku 2018 3 110,00 

               -  ostatné prírastky 0 

Úbytky – použitie rezervného fondu 0 

            - krytie schodku hospodárenia  0 

            - ostatné úbytky 0 

Konečný zostatok k 31.12.2019 17 238,02 

 

Obec má vytvorený samostatný bankový účet – rezervný fond . Zostatok na účte k 31.12.2019 

je 17 231,24 eur / úbytok je bankové poplatky/ 

Peňažný fond 
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití peňažného  fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Peňažný  fond Suma v EUR 

Počiatočný stav k 1.1.2019 76 816,46 

Prírastky – z prebytku hospodárenia roku 2018 27 944,20 

               -  ostatné prírastky 0 

Úbytky – použitie rezervného fondu 0 

            - krytie schodku hospodárenia FO 2018 3 841,68 

            - ostatné úbytky 0 

Konečný zostatok k 31.12.2019 100 918,98 

Obec nemá samostatný bankový účet – peňažných fondov.  
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Zostatok finančných zdrojov k 31.12.2018   / účty v bankách a pokladňa / okrem účtu 

rezervného fondu vo výške 17 231,24 eur a sociálneho fondu vo výške 2 925,82 eur a účtu 

školskej jedálne vo výške 6 958,63 eur/ je 371 170,99eur. 

 

Sociálny fond 

           
    Tvorba a použitie sociálneho fondu  

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

Sociálny fond 

 

rok 2018 rok 2018 

Počiatočný stav k 1.1. 2 416,76 2 161,97 

Prírastky :  - povinný prídel   1,05 %  2 489,76 2 228,32 

Úbytky : príspevok na stravovanie zamestnancom 1 980,70 1 973,50 

               ostatný výdaj  0 0 

Úbytky spolu : 1 980,70 1 973,50 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

 

2 925,82 

 

2 416,76 

Obec má zriadený bankový účet sociálneho fondu . Stav finančných prostriedkov na účte 

sociálneho fondu k 31.12.2019 je 2 732,41 eur. / Rozdiel 193,41 preúčtujeme v roku 2020/ 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív 
A K T Í V A  

 

              Názov stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019 

Dlhodobý nehmotný majetok 11 275 9 025 

Dlhodobý hmotný majetok spolu : 1 692 046 1 600 352 
    v tom  budovy a stavby 1 498 480 1 435 567 

               pozemky 118 529 118 529 

               samostatné hnuteľné veci 9 377 14 995 

               dopravné prostriedky 142 0 

               drobný hmotný majetok 11 526 7 012 

               nedokončené investície 53 792 24 049 

               umelecké predmety/insignie/ 200 200 

Dlhodobý finančný majetok /cenné 
papiere/ 

235 960 235 960 

Obežný majetok 258 890 414 065 
       z toho zásoby 2 469 3 175 

                  krátkodobé pohľadávky 17 549 17 256 

                  finančné účty 238 872 393 634 

Časové rozlíšenie BO 1 329 1 409 
AKTÍVA  CELKOM 2 199 500 2 260 811 
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P A S Í V A 

 

              N á z o v  stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019 

Vlastné imanie 825 296 860 833 
 z toho nevysporiadaný výsledok min.rokov 774 400 825 296 

            výsledok hospodárenia bež.roka         +  45 302         +  35 537 

             precenenie majetku – cenné papiere    5 594    0 

Záväzky spolu  206 603 297 606 
      z toho tvorba rezerv        990        600 

     zúčtov.medzi subjektami verej.správy   40 922   5 715 

                 dlhodobé záväzky    2 416    2 926 

                 krátkodobé záväzky  39 409  179 879 

                 bankové úvery    122 866 108 486 

Časové rozlíšenie  1 167 601 1 102 372 
             Z toho výnosy budúcich období 1 167 601 1 102 372 

PASÍVA  CELKOM 2 199 500 2 260 811 
 

 

 

 7.    Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019     v€ 

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 

Záväzok voči  

- dodávateľom 

 

5 812 

 

5 812 

 

- 

- zamestnancom 16 010 16 010 - 

- poisťovniam 10 813 10 813 - 

- daňovému úradu 2 336 2 336 - 

- štátnemu rozpočtu 5 715 5 715 - 

- subjekty mimo VS 143 376 143 376 - 

- bankám 108 486 108 486 - 

- štátnym fondom 0 0 - 

- ostatné záväzky 4 458 4 458 - 

- rezervy krátkodobé 600 600 - 

Záväzky spolu k 31.12. 297 606 297 606  

 

Záväzky obce k 31.12.2019 sú oproti roku 2018 vyššie   o 91 003 €. Zvýšenie je najmä 

z dôvodu vyšších záväzkov voči subjektom mimo verejnej správy – zvýšenie o 143 376 

eur / Slov.energ.prenosová sústava/  Zníženie záväzkov je zníženie stavu bankových 

úverov  –  ich splácaním o 14 380 eur, záväzky voči dodávateľom – sú vyššie  o 1 543,- 

eur. /dodávateľské záväzky sú všetky v lehote splatnosti / záväzky voči 

zamestnancom a odvody zo mzdy, a dane zo miezd  – sú mzdy za mesiac december, 

ktoré sú splatné v januári 2020 a sú oproti roku 2018 nižšie o 5 082 eur.  

záväzky z tvorby rezerv  tvorí sa rezerva  na overenie účtovnej závierky audítorom .  
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Stav úverov  k 31.12.2019 
Obec uzatvorila  dňa 15.11.2019 Zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou a.s. na 

refinancovanie doterajších dlhodobých investičných úverov z OTP Banky Slovensko a.s., pre 

výhodnejšiu úrokovú sadzbu. 

 
Veriteľ Účel Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny za  

rok 2019 

Ročná 

splátka 

úrokov za 

rok 2019 

Zostatok 

úveru k 

31.12.2019 

Rok 

splatnosti 

SLSP a.s. refinancovanie 110 436,04 1 950   43,07 108 486,04 2024 

OTP  a.s. investičný   47 710,00 

 

47 710,00 862,64 0  

 OTP a.s. investičný 56 795,97 56 795,97 1 157,52 0  

 Spolu 

stav 

k 31.12. 

  

 

  

2 063,23 

 

108 486,04 

 

2024 

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania : 

 
Prepočet dlhu obce podľa § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania odst. 6 

písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2017 

Prepočet výšky dlhu k 31.12.2019  podľa § 17 odst. 7-8 zákona č. 583/2004 Z.z.  : 

skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka 608 154,55 € a podiel bankových úverov. 

Celková suma dlhu obce 17,83 % , čo je  pod stanoveným limitom zákona/ hranica 60 % 

kedy je potrebné prijať opatrenia/. 

Suma splátok návratných zdrojov financovania 18 780,- € predstavuje 3,08 % k skutočných 

bežným príjmom predchádzajúceho roka. Suma splátok návratných zdrojov financovania  

podľa zákona č. 583/2004 Z.z. nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté od iných subjektov 

verejnej správy, prostriedky EÚ a iné prostriedky zo zahraničia, alebo prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu. 

Obec dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania.  

 

8. Informácia o príspevkových organizáciách. 
     Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. 

       

      Obec je členom združenia Miestnej akčnej skupiny – MAS Cerovina so sídlom v obci 

                                                                                            Jesenské 

        - je členom združenia Mikroregión Rimavská dolina – so sídlom v Rim.Janovciach 

           Toto združenie dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť. 
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa § 7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce  

o poskytnutí dotácií právnickým osobám, alebo fyzickým osobám podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel a v súlade so schváleným rozpočtom 

 

Žiadateľ dotácie 

účelové určenie dotácie 

- bežné výdavky 

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

( stl.2 – stl.3 ) 

1 2 3 4 

Telovýchovná jednota R.Janovce 

-bežné výdavky na činnosť TJ 
2 037,30  2 037,30 0 

 

Poskytnuté príspevky záujmovým a spoločenským organizáciám : 

 
Poberateľ príspevku 

organizácia 

Výška príspevku                                

€ 

Účel poskytnutia 

Jazdecký klub Carmina R.Sobota 100,- Organizovanie jazdeckej súťaže 

ZO Csemadok R.Janovce 200,- na spoločenskú činnosť 

 

Poskytnutý príspevok cirkvi 
Poberateľ príspevku 

organizácia 

Výška príspevku                                

€ 

Účel poskytnutia 

Reformovaná cirkev  

Rimavské Janovce 

2 141,00 Príspevok na obnovu vežových 

hodín na   kostole 

 

10.  Podnikateľská činnosť 

 
Obec Rimavské Janovce nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov  
V súlade s ustanovením § 16 odst. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



-    21   - 

 

vzťahov k zriadeným, alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám, ktoré poskytli finančné prostriedky svojho 

rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátneho rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC  

 

Finančné usporiadanie  

 

- voči : a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

                 obec nemá zriadené rozpočtové organizácie – neposkytla žiadne finančné              

                  prostriedky 

 

                  obec nemá zriadené príspevkové organizácie – neposkytla žiadne finančné  

                  prostriedky 

 

               b) štátnemu rozpočtu : 

 
    Transfer na bežné výdavky 

Poskytovateľ Účelové určenie 

transferu, grantu 

BV- bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančn.prostr. 

Suma skutočne 

použitých 

finanč.prostriedkov 

Rozdiel 

(st.3– st.4) 

1 2 3 4 5 

OÚ BB BV  na prevádzku 

základných škôl   

99 618,90 99 618,90 0 

MV- SR/OÚ 

R.Sobota 

BV voľby do EP 2 317,33 2 317,33 0 

MV- SR/ OÚ 

Rim.Sobota 

BV- REGOB 444,51 444,51 0 

MV- SR/OÚ 

Rim.Sobota/ 

BV- register adries   58,00   58,00 0 

OÚ ŽP BB BV- starostlivosť o 

životné prostredie 

 

125,91 

 

125,91 

 

0 

OÚ CDPK BB BV-pre cestnú dopravu 58,19 58,19 0 

ÚPSVaR a ŠR BV- na aktivačnú 

činnosť  

 

45 033,12 

 

45 033,12 

 

0 

ÚPSVaR  BV- osobitný príjemca 

rodinné prídavky 

 

6 547,82 

 

6 523,48 

 

24,34 
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Poskytovateľ Účelové určenie 

transferu, grantu 

BV- bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančn.prostr. 

Suma skutočne 

použitých 

finanč.prostriedkov 

Rozdiel 

(st.3– st.4) 

1 2 3 4 5 

MF-SR KV rekonštrukcia 

interiéru kult.domu 

 

10 000,00 

 

10 000,00 

 

0 

MF SR KV rekonštrukcia 

kultúrneho domu 

 

10 000,00 

 

10 000,00 

 

0 

MV- SR KV- prístavba 

k hasičskej zbrojnice 

26 530,33 26 530,33 0 

MV- SR KV- výstavba chodníka  7 500,00 7 500,00 0 

MV- SR KV- rekonštrukcia MK 

cintorínska  

3 500,00  3 500,00 

 
                      
c) štátnym a iným  fondom  : 

 
 

Poskytovateľ Účelové určenie 

transferu, grantu 

BV- bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančn.prostr. 

Suma skutočne 

použitých 

finanč.prostriedkov 

Rozdiel 

(st.3– 

st.4) 

1 2 3 4 5 

Fond sociálneho 

rozvoja+ ŠR 

BV  na terénnu 

sociálnu prácu v obci  

 

19 516,48 

 

19 516,48 

 

0 

ÚPSVaR  

Rim.Sobota 

BV dotácia k strave 

detí a škol.pomôcok 

 

8 261,20 

 

6 070,00 

 

2 191,20 

Dobrovoľ.požiarna 

ochrana SR 

BV materiálne 

vybavenie DHZ 

 

1 334,02 

 

1 334,02 

 

0 

   

              d) rozpočtom iných obcí :  

 

         Voči rozpočtom iných obcí sme nemali  prijatý žiadny transfer. 

 

 

              e) voči rozpočtu VÚC : 

 

Poskytovateľ Účelové určenie 

transferu, grantu 

BV- bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančn.prostr. 

Suma skutočne 

použitých 

finanč.prostriedkov 

Rozdiel 

(st.3– st.4) 

1 2 3 4 5 

BBSK Kultúrne  aktivity  

v obci Rim. Janovce 

 

2 000,- 

 

2 000,- 

 

0 
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12.  Plnenie programového hodnotenia obce 

 
 

Na základe § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a na základe uznesenia zastupiteľstva obce Rimavské Janovce – obec 

neuplatňuje programový rozpočet. 

 

     

13.  Návrh na uznesenie :  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a   celoročné hospodárenie  

  bez výhrad. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 51 837,99 EUR.    

 

 

Hospodársky účtovný  výsledok za rok 2019  zisk 35 537,29  eur  zúčtovať na účet 

428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

 

 

             Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  

             k Záverečnému účtu za rok 2019.  


