Záverečný účet Obce Nižná Slaná
za rok 2019

Predkladá : Tibor Jerga, starosta obce
Spracoval: Petra Roxerová
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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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č 1/4/2019-3
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena vykonaná dňa 16.12.2019 uznesením OZ č 6/5/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Finančné príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1 592 661,-

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 873 642,52

1 220 629,00
260 687,00
43 145,00
68 200,00
0,00
1 592 661,00

1 481 687,79
258 348,83
66 176,62
67 429,28
0,00
1 873 642,52

457 007,00
306 408,00
10 000,00
819 246,00
0,00
,00

647 975,94
321 881,27
10 000,00
893 785,31
,00
,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 873 642,52

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 873 642,52

100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 873 642,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 873 642,52 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 481 687,79

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 481 687,79

100%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 481687,79,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 481 687,79- EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
519 376,16

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

519 376,16

100%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 458 360,14- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 458 360,14,- EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 765,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44 611,11,- EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 252,34,- EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 24 175,34,- EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 2 183,43,EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 44 611,11,- EUR . K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20 184,10,- EUR.
Daň za psa : 973,00,-€ nedoplatky k 31.12.2019 sú v sume 8,00€ .
Daň za nevýherné hracie prístroje: 18,29,-€
Daň za ubytovanie: 164,50,-€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15 246,12,-€
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
367,12,- EUR
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nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
38 578,25

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

38 578,25

100,00%

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13 118,91 ,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 118,91 ,- EUR,
čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
2 259,98,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 818,93,- EUR
a príjem z prenájmu strojov v sume 40,00,- EUR. Obec eviduje pohľadávky na nájomnom k
31.12.2019 vo výške 95,60,-€.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 22 941,34,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22 941,34,- EUR,
čo je 100,00 % plnenie.

b) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
17 601,25

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17 601,25

100,00%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17 601,25,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
17 601,25,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z grantov, dobropisov a z vratiek, z náhrad
poistného plnenia.

c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 906 132,13 EUR bol skutočný príjem vo výške
905 982,13,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Implementačná agentúra MPSvaR SR
MF SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Metodicko pedagogické centrum
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Grant

Suma v EUR
592 500,21
435,35
29 549,20
190 910,34
6 097,16
0,00
2 985,06
20 983,54
13 500,00
4 036,88
179,34
43 405,05
1 400,00
150,00
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Účel
Prenesené kompetencie ZŠsMŠ
Register obyvateľov
Strava, učebné pomôcky
Projekty
Rodinné prídavky
Hmotná núdza k rod.príd.
Aktivačná činnosť
Terénny sociálny pracovník
Obnova ciest
voľby
CO dohoda
Škola otvorená všetkým
Materiálne vybavenie PO
Dar výstup na Ždiar

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
1. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
258 348,83

Skutočnosť k 31.12.2019
258 348,83

% plnenia
100,00%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 258 348,83,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume
258 348,83,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem zo ŠR
Vybudovanie oddychovej zóny v časti Nižno slanská baňa 30.000,-,-€
Vybudovanie zberného dvora a stojísk - EÚ
Z rozpočtovaných 204.312,11,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 204.312,11,- €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Vybudovanie zberného dvora a stojísk – ŠR
Z rozpočtovaných 24.036,72,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24.036,72,- €, čo
predstavuje 100 % plnenie.

2. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
66 176,62

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

66 176,62

100,00%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 66 176,62,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 66 176,62,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
67 429,28

Skutočnosť k 31.12.2019
67 429,28

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 429,28,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
67 429,28,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
67 429,28,- EUR
Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 429,28,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
67 429,28,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

-

V roku 2019 neboli žiadne finančné operácie

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
1 873 642,52
1 825 345,91

% čerpania
98,00 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 873 642,52,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 825 345,91,- EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
647 975,94

Skutočnosť k 31.12.2019

647 975,94

% čerpania

100,00%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 647 975,94,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 647 975,94,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
/FIN 1 – 12/.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 323 228,21,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
323 228,21,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov O cÚ,
terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov Komunitného centra, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov zamestnaných cez projekty ÚPSV a R.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 109 917,77,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
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109 917,77 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 198 498,38,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
198 498,38 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné ,
dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 16 218,96- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
16 218,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky pre turistický oddiel,
SOSNA , dávka v hmotnej núdzi, spoločné úradovne, členské príspevky, odstupné (12 394,75 Eur),
a návratná finančná pomoc jednotlivcovi.
Úroky vo výške 112,62 €.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
321 881,27

Skutočnosť k 31.12.2019
279 717,99

% čerpania
86,90 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 321 881,27,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 279 717,99,- EUR, čo predstavuje 86,90% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Vybudovanie zberného dvora
Z rozpočtovaných 249 117,99,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
249 117,99,-EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Výmena strechy Stará Ľudová škola 28 600,00,- EUR. Z rozpočtových 28 600,00 € bolo
skutočne vyčerpaných 28 600,00 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Kúpa cisterny pre Dobrovoľný hasičský zbor Nižná Slaná
Z rozpočtovaných 2 000,00,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 000,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
10 000,00

% čerpania
100,00%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 000,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 10 000,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 000 ,- EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 000,- EUR, čo predstavuje 100 %.

2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
893 785,31

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

887 651,98

99,31%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 893 785,31,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 887 651,98 EUR, čo predstavuje 99,31 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
887 651,98,- EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0,00

--

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
0,00,- EUR
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3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 549 117,07

z toho : bežné príjmy obce

1 481 687,79

bežné príjmy RO

67 429,28
1 535 627,92

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

647 975,94

bežné výdavky RO

887 651,98
13 489, 15
258 348,83

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

258 348,830

kapitálové príjmy RO

,00

Kapitálové výdavky spolu

279 717,99
279 717,99

z toho : kapitálové výdavky obce hlavná činnosť
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané účelovo posk. prostriedky
Vylúčenie z prebytku finančná zábezpeka
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové operácie spolu

-21 369,16
-7 880,01
-57 678,67
0
-65 558,68
96 933,89

Príjmové finančné operácie

66 176,62

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ

15 144,92

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

10 535,48

Bez RK

-1 546,00

Zostatok na príjmovom ZŠ

91,00
73,81
6 752,26
-294,20
-10 000,00
86 933,89
1 904 399,79
1 825 345,91
79 053,88
57 678,67
21 375,21

Zostatok na výdavkovom účte ZŠ
Zostatok na účte ŠJ
Účet SF obec

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce bez SF
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Výpočet hospodárenia obce za rok 2019 – vysvetlenie
Pre výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2019 sa od celkových bežných príjmov a výdavkov
uvedených vo finančnom výkaze FIN 1-12 za obec odpočítava podnikateľská činnosť
Obec

celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12
Z toho bežné príjmy: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť

1 481 687,79,-€
1 479 019,79,-€
2 668,00,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12
Z toho bežné výdavky: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť
ZŠ s MŠ
celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12

647 975,94,-€
646 581,84,-€
1 394,10,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12

887 651,98,-€

67 429,28,-€

Zistený výsledok hospodárenia vo výške – 7 880,01 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 sa upravuje – o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 57 678,67 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6 133,33- EUR
- stravovanie a rodinné prídavky 7 866,00 €
- na kapitálové výdavky (miestne komunikácie, obnova COZ) 43 500,- €
- odmena skladníka CO 179,34 €
Schodok rozpočtu v sume 65 558,68 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
a podľa osobitných predpisov v sume 57 678,67 EUR
bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný :
-

z finančných operácií – prevod z predchádzajúceho roka

65 558,68 EUR

Zostatok finančných operácií po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov v sume
86 933,89 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 65 558,68 EUR
Zostatok finančných prostriedkov je v sume 21 375,21 EUR,
z toho: zostatok rezervného fondu je 19 556,36 EUR
Rozdiel hospodárenia obce 1 818,85 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 1 818,85 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 1 818,85 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 1 818,85 EUR.
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1. 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.
Účel

Suma v €

Začiatočný stav k 1.1.2019

37 448,77

Tvorba rezervného fondu:
Uzn.zast.č. 3/3/2019-4

zo dňa: 19.6.2019

Prebytok hospodárenia

Spolu:

8 033,95
45 482,72

Čerpanie rezervného fondu:
Kúpa – Traktor

11 952,60

Kúpa – Zberný dvor

8 816,56

Kúpa- Cisterna DHZ

2 000,00

Strecha

600,00

Zábradlie CZ

2 557,20

Spolu čerpanie rok 2019

25 926,36

Konečný zostatok k 31.12.2019

19 556,36

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
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel - 1,5 % 12/2019
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- vianočný príspevok
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
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2 196,26
3 624,56
341,56
,00
2 589,30
,00
,00
,00
3 573,20

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AK T ÍVA
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
3 330 911,62
3 151 659,47

KZ k 31.12.2019 v EUR
3 302 589,89
3 186 509,86

,00
2 907 779,35
243 880,12
178 662,10

,00
2 942 629,74
243 880,12
115 083,92

848,50
20 775,52

850,18
22 131,07

62 655,60
94 382,48
,00

9 178,57
82 924,10
,00

,00

,00

590,05

996,11

PA S Í VA
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 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
3 330 911,62
3 302 589,89
2 067 738,89
2 075 548,92
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,00
,00
2 067 738,89
311 473,25

,00
,00
2 075 548,92
77 512,12

16 718,14
43 168,60
2 196,26
239 390,25
10 000,00
951 699,48

1 800,00
20 455,81
3 996,92
51 259,39
0,00
1 149 528,85

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- Občanom prijaté preddavky
- Daňovému úradu
- štátnym fondom
- Iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote splatnosti

14 561,52
8 020,40
12 988,47
1 555,96
0 ,00
9,96
0
51 259,39
102 518,78

z toho po lehote splatnosti

14 561,52
8 020,40
12 988,47
1 555,96
0,00
9,96
0
51 259,39
102 518,78

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Stav záväzkov u dodávateľov sa týka faktúr za poskytnuté služby v mesiaci december
2019 , vyúčtovacie faktúry za energie za rok 2019 . Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam
a DÚ sú mzdy za december 2019 vyplatené v januári 2020.
Stav úverov k 31.12.2019
Úver na kamerový systém bol splatený v roku 2019. Stav úveru k 31.12.2019 bol 0,00,-EUR.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 zo dňa 21.9.2016 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Turistický oddiel SOSNA – Na prípravu a organizovanie turistických akcií.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky na

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Turistický oddiel Sosna

1 000,00
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1 000,00

0

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2009/02255-1 Predmetom
podnikania je: ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinných činností
– chata Poliačky
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
2 545,94
Celkové výnosy
2 728,00
Hospodársky výsledok - zisk
182,06

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

10. 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Hospodárenie rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou Nižná Slaná
Základná škola s materskou školou Nižná Slaná je deväťročná s vyučovacím jazykom
slovenským.
K 1. septembru 2019 bolo do základnej školy zapísaných 202 žiakov a do materskej školy
20 žiakov. V priebehu roka sa počet žiakov menil v rozpätí od 1 – 5.
Vlastné príjmy ZŠ boli v roku 2019 vo výške 62 625,35 € a prevod z roku 2018 vo výške
11 777,60 €. Poplatky od rodičov za ŠKD predstavujú sumu 1 397,50 €, poplatky na režijne
náklady ceny jedla od rodičov a cudzích stravníkov v školskej jedálni boli vo výške 25 542,49 €,
príjem za potraviny 34 375,36 €. ZŠ mala príjem z preplatku za plyn z rok 2018 zúčtovaný v roku
2019 vo výške 2 505,80 €, ktoré boli zapojené do rozpočtu školy. Refundáciu z ÚPSVR za projekt
v ŠJ bol za rok 2019 vo výške 2298,12 €.
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V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola s materskou školou v roku
2019 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 592 500,21 €. Z tejto čiastky sú normatívne
finančné prostriedky vo výške 529 327,00 € a nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie
poukazy, dopravné žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie žiakov, asistenti učiteľa, príspevok
na učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode) vo výške 63 173,21 €. ZŠ mala navýšený rozpočet o
sumu 15 144,92 €, ktorú tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 a preplatok na
spotrebe plynu vo výške 2505,80 €. Finančné prostriedky z predchádzajúceho roka bolo možné
čerpať do 31.3. 2019. Boli vyčerpané na dopravu žiakov 1463,40 € a vzdelávacie poukazy vo
výške 1 574,98 €. Zostatok vo výške 12 106,54 € bol použitý na krytie prevádzkových nákladov
(plyn, elektrika, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, vodné, telefónne poplatky, služby) do
31.3.2019.
Základná škola nevyčerpala za rok 2019 finančné prostriedky normatívne zo štátneho
rozpočtu vo výške 4 156,53 € a nenormatívne vo výške 1 976,80 €. ZŠ odviedla obci finančné
prostriedky v decembri 2019 v celkovej výške 6 133,33 €, ktoré budú vrátené ZŠ na zapojenie do
rozpočtu v roku 2020.
V rámci projektu Škola otvorená všetkým získala ZŠ finančné prostriedky na 3 asistentov
učiteľa a 2 sociálnych pedagógov pre marginalizovanú rómsku komunitu. Dvaja asistenti pre ZŠ
a jeden asistent pre MŠ, jeden sociálny pedagóg pre ZŠ a jeden sociálny pedagóg pre MŠ. V roku
2019 bolo z dotácie vyčerpaných 40 251,24 €. Z prostriedkov obce na základe zmluvy s MPC boli
vykryté finančné prostriedky za mesiac 12/2019 vo výške 4701,47 € a vo výške 1130,89 € (MŠ),
ktoré budú refundované a následne obci vrátené v roku 2020.
Školský klub detí (ŠKD) pracoval v dvoch oddeleniach s počtom 50 detí. Z rozpočtu obce
poskytnutých 33 400,00 €, vlastné príjmy boli vo výške 1 397,50 €. Vyčerpaných bolo 34 784,48
€.
Školská jedáleň (ŠJ) poskytuje stravovanie pre deti MŠ, ZŠ a cudzích stravníkov
(zamestnanci obce, dôchodcovia, zamestnanci ZŠ a MŠ Nižná Slaná, ZŠ s MŠ Vlachovo, MŠ
Henckovce, MŠ Kobeliarovo). Z rozpočtu obce bolo na prevádzku ŠJ poskytnutých 67 056,00 €,
vlastný príjem ŠJ réžia vo výške 25 542,49 €, príjem za potraviny 34 375,36 € a prevod z roku
2018 vo výške 11 777,60 €. Na potraviny zo ŠR v rámci národného projektu sa vyčerpalo
15 955,80 €. Na prevádzku ŠJ mimo potravín sa vyčerpalo 90 338,83 €.
Materská škola je jednotriedna s počtom detí 24. Z rozpočtu obce bolo poskytnutých
59 804,00 € a vlastné príjmy boli vo výške 1 310,- €. Vyčerpaných bolo 61 111,97 €.
Originálne kompetencie boli celkom vo výške 160 260,- €. Počet zamestnancov v ŠJ bol
6, v MŠ 3 + 1 pedagogická asistentka projekt, ŠKD 2.

Na základe uvedeného Základná škola s materskou školou Nižná Slaná v roku 2019
hospodárila s celkovým objemom rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške
903 319,04 €, z ktorých bolo skutočne vyčerpaných 887 651,97 €.
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Funkčná klasifikácia
Základná škola
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové
výdavky
640 – bežné transfery
MŠ nenormatívne
z roku 2018
preplatok plyn
S p o l u:
Školský klub detí
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové
výdavky
S p o l u:
Školská jedáleň
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové
výdavky
640 – transfery
633011 – potraviny
710 – kapitálové
S p o l u:

Poskytnuté

Čerpanie

Rozdiel

364984,76
131309,32

364984,76
131309,32

0,00
0,00

78050,59

73894,06

4156,53

16796,54
1359,00
15144,92
2505,80
610150,93

14819,74
1359,00
15144,92
2505,80
604017,60

1976,80
0,00
0,00
0,00
6133,33

23050,94
7940,39

23050,94
7940,39

0,00
0,00

3793,16

3793,16

0,00

34784,49

34784,49

0,00

50202,97
18307,86

50202,97
18307,86

0,00
0,00

21617,70

21617,70

0,00

465,88
50148,26

465,88
50148,26

140742,67

140742,67

0,00
0,00
0,00
0,00

39306,28
13867,98

39306,28
13867,98

0,00
0,00

Materská škola
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630- Prevádzkové
výdavky
640 – transfery
S p o l u:

7787,22

7787,22

0,00

150,48
61111,96

150,48
61111,96

0,00
0,00

Projekt Škola otvorená
všetkým
610 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
640 – transfery
S p o l u:

29348,76
10499,33
403,15
40251,24

29348,76
10499,33
403,15
40251,24

0,00
0,00
0,00
0,00
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Spolu
Oprava budovy
Mzdy za december MPC
Celkom

887041,29
2042,54
4701,47
893785,30

880907,96
2042,54
4701,47
887651,97

Zostatok celkový
Vrátenie na účet PK
Vrátenie na účet OK
Zostatok na účte školskej jedálne
Zostatok na výdavkovom účte
Zostatok na príjmovom účte

15667,07
6133,33
2616,67
6752,26
73,81
91,00

Suma celkom

15667,07

-

6133,33
0,00
0,00
6133,33

Prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová
finančných
použitých
finančných
organizácia
prostriedkov

Dobrovoľná
požiarna ochrana SR

Rozdiel - vrátenie

prostriedkov

1 400,00

1 400,00

0,00

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Ministerstvo
vnútra SR
Metodisko
pedagogické

Prenesené
kompetencie
ZŠsMŠ
Zš s MŠ škola otvorená
všetkým
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

592 500,21

5 86 366,88

6 133,33

43 405,05

43 405,05

,00

centrum
Ministerstvo
vnútra SR
Úrad práce SV a
R
Úrad práce SV a
R
Úrad práce SV a
R
Úrad práce SV a
R
Úrad práce SV aR
Impl.
agentúra
MPSvaR SR
Impl.
agentúra
MPSvaR SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
MF SR

Register obyvateľov
Strava, učebné pomôcky
Rodinné prídavky

435,35

435,35

,00

29 549,20

21 656,80

7 866,00

6 097,46

6 097,46

0,00

0,,

0,00

,00

2 985,06

2 985,06

,00

190 910,07
0,00

190 910,07
0,00

,00
,00

20 983,54

20 983,54

,00

4 053,64

4 053,64

0,00

179,34

0,00

179,34

30 000,00

0,00

30 000,00

Hmotná núdza k rod.príd.
Aktivačná činnosť
Projekty
Komunitné centrum
Terénny sociálny pracovník
voľby
CO dohoda
Vybudovanie
centrálnej
oddychovej zony v časti
Nižnoslanská baňa

Rekonštrukcia
Miestnych
13 500,00
0,00 13 500,00
komunikácii
MF SR
Vybudovanie Zberného dvora
228 348,83 228 348,83
0,00
Nevyčerpané finančné prostriedky týkajúce sa prenesených kompetencií budú vyčerpané do
31.3.2020 a nevyčerpané kapitálové výdavky poskytnuté na rekonštrukciu Ľudovej školy podľa
zmluvy s MF SR do 31.12.2021.
MF SR

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a na základe uznesenia OZ č. 5/3/2016 zo dňa 15.12.2016.
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