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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako
vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2018 uznesením č. 10/11/2018.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena 28.2.2019 o dotáciu na stravu detí a medzi položkami v kompetencií starostu
obce
- druhá zmena dňa 30.03.2019 o dotáciu na voľby prezidenta SR a v kompetencií starostu
obce
- tretia zmena dňa 14.05.2019 o projektovú dokumentáciu ČOV a normatív ZŠ, schválená
uznesením OZ č. 07/05/2019
- štvrtá zmena 19.07.2019 o voľby do EP, spolufinancovanie Cyklookruhu a medzi položkami
v kompetencií starostu obce
- piata zmena 13.08.2019, úprava príjmu dotácie na povodne, nákup športových strojov
a zariadenia do kuchyne v KD schválenaá uznesením OZ č. 04/04/2019
- šiesta zmena 13.11.2019 o rekonštrukciu vykúrovaniav ZŠ, kamerový systém, špeciaálne
funkcie a drobné úpravy medzi položkami schválené uznesením OZ č. 05/05/2019.
Zmeny evidované v operatívnej evidencií o rozpočtových opatreniach za rok 2019.
Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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257 306,00
257 306,00
257 306,00
145 934,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
436 626,22
324 564,62
99 061,60
13 000,00
428 308,60
177 799,98
122 037,00

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

15 600,00
95 772,00

15 600,00
112 871,62

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
436 626,22

Skutočnosť k 31.12.2019
430 359,83

% plnenia
98,57

Skutočnosť k 31.12.2019
318 553,99

% plnenia
98,15

2.1 Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
324 564,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov 324 564,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 318 553,99 EUR, čo predstavuje 98,15 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
210 788,04

Skutočnosť k 31.12.2019
209 333,35

% plnenia
99,3118

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 182 367,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 182 466,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,10 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 040,61 EUR, čo
je 99,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 313,61 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 4 727,00EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9 040,61 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov (2018) 13,40 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávku na dani z
nehnuteľností 30,87 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem 430,00 EUR, čo je 86% plnenia.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bol skutočný príjem 4 523,00 EUR, čo je 75,38%.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 509,04 EUR bol skutočný príjem 7 561,60 EUR, čo je 100,70%.
Za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 5 312,00 EUR bol príjem 100%.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
13 009,39

Skutočnosť k 31.12.2019
12 918,50

% plnenia
99,30

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 759,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 811,75 EUR,
čo je 100,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, strojov
a zariadení v sume 459,93 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 11 351,82 EUR .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 106,75 EUR, čo
je 88,54 % plnenie. Z rozpočtovaných úrokov 11,00 EUR nebola žiadna skutočnosť.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
645,89

Skutočnosť k 31.12.2019
645,89

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 645,89 bol skutočný príjem vo výške 645,89
EUR, čo je 100,00%. Medzi iné nedaňové príjmy boli účtované príjmy z dobropisov za
elektrickú energiu 408,44 a z náhrad poistného 17,70 EUR (zdravotné poistenie) a z vratiek
zo spoločného stavebného a sociálneho úradu 219,75 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 100 110,30 EUR bol skutočný príjem vo výške
95 656,25 EUR, čo predstavuje 95,55% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Krajský školský úrad
Okresný úrad, St. Ľubovňa
Okresný úrad, St. Ľubovňa
Min. Životného prostredia SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zo ŠR na povodeň
PSK - Prešov
Zo ŠR – na stravu detí

Suma
v EUR
3 428,72
602,79
1 006,19
59 671,00
29,20
161,70
45,81
2 768,32
23 850,12
1 000,00
3 092,40

Účel
Dotácia ÚP – Cesta z kruhu nezam.
Dotácia – na voľby do EUP
Dotácia – voľby prezidenta
Dotácia na školu – pren. výkon
Dotácia na register adries
Dotácia REGOB- hlás. pobytu
Dotácia na starostlivosť o ŽP
Dotácia DHZ
Na zabezpečovacie práce
Dotácia na šport
Dotácia stravné

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2 Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
99 061,60

Skutočnosť k 31.12.2019
98 805,84,-

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Prešovský samosprávny kraj -PSK
Európsky fond regionálného rozvoja
- cezhraničná spolupráca
Zo štát. účelového fondu ENVIRO

% plnenia
99,74

Suma v EUR
Účel
1 091,60 Na spolufinanc. Cyklookruhu
8 714,24 Dotácia na kamerový systém
89 000,00 Kúrenie v ZŠ

2.3 Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
13 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
13 000,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 13 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 13 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Boli to prostriedky prevedené
z rezervného fondu na splátky úveru .

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
315 436,98

Skutočnosť k 31.12.2019
308 823,20

% čerpania
97,90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 315 436,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 308823,20 EUR, čo predstavuje 97,90 % čerpanie.

3.1 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
177 799,98
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Skutočnosť k 31.12.2019
171 189,74

% čerpania
96,28

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 177 799,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 171 189,74 EUR, čo predstavuje 96,28 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná prac. oblasť - projekt z ÚP
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprímarné vzdelávanie
Spolu:

109 898,22
9 995,00
1 608,98
1 850,00
4 280,00
5 797,44
8 000,00
16 915,14
3 000,00
1 400,00
11 462,00
70,00
3 523,20
177 799,98

Skutočnosť
109 512,40
9 231,74
1 608,98
1 682,61
3 711,38
4 396,52
8 781,99
15 631,88
2 997,30
900,00
9 178,43
33,31
3 523,20
171 189,74

Výdavky verejnej správy - výdavky vo výške 109 898,22 EUR
Mzdy, odmeny a odvody zamestnancov obce, cestovné náhrady, poplatky za elektrickú
energiu, za vodu, telefón, mobil, za internetové prístupy samosprávy, koncesionárske
poplatky, poštovné, kolkové známky, poplatky za revízie, školenia, stravné, poistné, prídel
so soc. fondu. Odmeny za právne poradenstvo, inžiniersku činnosť, odmeny a odvody
poslancov.
Materiál – kancelárske potreby, tonery, papier a čistiace potreby, reprezentačné výdavky.
Doprava – náklady na pohonné hmoty, servis a údržba auta, diaľničná známka, parkovné
poplatky.Údržba výpočtovej techniky, strojov prístrojov a zariadení. Nájomné za pozemky
Pozemkovému spoločenstvu urbarialistov v Lesnici, Pozemkovému fondu SR a nájom za
budovu MŠ. Príspevky v rámci verejnej správy-RVC, ZMOS, Ľubovnianske regionálne
združenie, Združenie Pienin a Zamaguria, Združenie Severný Spiš, príspevok na Spoločný
stavebný a sociálny úrad, divadlu Ramagu, výkony umelcov- Slovgram,
a centrum
vzdelávania –Obec Kamienka.
Finančná a rozpočtová oblasť - výdavky vo výške 9 231,74 EUR
Mzdy, odmeny a odvody a spoločné výdavky úradu hlavného kontrolóra obce. Výdavky na
bankové poplatky a audítorské služby.
Všeobecné verejné služby vo výške 1 608,98 EUR
Náklady súvisiace s voľbami prezidenta SR a voľby do Europského parlamentu.
Transakcie verejného dlhu vo výške 1 682,61 EUR
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Splátky úrokov z úveru a manipulačné poplatky.
Ochrana pred požiarmi - výdavky vo výške 3 711,38 EUR
Pohonné hmoty - palivo , oleje, materiálne vybavenie , reprezentačné – t. j. občerstvenie pri
výročnej schôdzi DHZ, revízie – hasiace prístroje, servis- údržba Avie-STK.
Všeobecná pracovná oblasť – výdavky vo výške 4 396,52 EUR
Mzdy a odvody na pracovníka obce , projekt ÚP-„Cesta z kruhu nezamestnaných“.
Nakladanie s odpadmi - výdavky vo výške 8 781,99 EUR
Odvoz všetkých druhov odpadu, likvidácia a uloženie.
Rozvoj obce - výdavky vo výške 15 631,88 EUR
Mzdy, odmeny, odvody za pracovníka obce a nákup ochranných pomôcok, pracovného
náradia pre údržbu zelene a majetku obce. Pohonné hmoty na kosenie, materiál na údržbu,
elektrická energia - kováčska dielňa. Poistné za reguláciu potoka.
Verejné osvetlenie - výdavky vo výške 2 997,30 EUR
Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení v obci, nákup žiaroviek
a dokúpenie vianočnej výzdoby.
Rekreačné a športové služby - výdavky vo výške 900,00 EUR
Náklady na stolný tenis.
Kultúrne služby - výdavky vo výške 9 178,43 EUR
Elektrická energia, voda a údržba kultúrneho domu a zariadenia, dovýbavenie kuchyne –
chladnička, elektrická rúra a umývačky riadu. Zariadenie
– šport a prepravné za
Multifunkčný posilňovací stroj.
Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky vo výške 33,31 EUR
Dezinfekčné a čistiace prípravky do domu nádeje.

3.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
122 037,00
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2019
122 033,46

Funkčná klasifikácia
Pripravná a projekt.dokumentácie ČOV
Pr. a proj.dokum.-miestné komunikácie
Realizácia projektu – Kamerový systém
Multifunkčný prevádzkový stroj - fitnes
Rekonštrukcia vykúrovania - ZŠ
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rozpočet
8 747,00
900,00
14 670,00
2 120,00
95 600,00
122 037,00

% plnenia
99,99
skutočnosť
8 743,00
900,00
14 670,00
2 120,00
95 600,46
122 033,46

Rozvoj obcí 24 313,00 EUR
Prípravné a projektové dokumentácie na ČOV a na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych
komunikácií. Realizácia kamerového systému.
Kultúrne služby 2 120,00 EUR
Zakúpenie multifunkčného posilovacieho zariadenia.
Primárne vzdelávanie 95 600,46 EUR
Rekonštrukcia vykurovania v Základnej škole: zo štátneho Enviro fondu 89 000,00 EUR
vlastné zdroje vo výške 6 600,46 EUR

3.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
15 600,00

Skutočnosť k 31.12.2019
15 600,00

Transakcie verejného dlhu
Splácanie dlhodobého úveru - Chata

Rozpočet
15 600,00

% plnenia
100

Skutočnosť
15 600,00

Splácanie dlhodobého úveru bolo splacané čerpaním rezervného fondu vo výške
13 000,00 EUR a 2 600,00 z bežného účtu.
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Finančné zúčtovanie za rok 2019 ZŠ s MŠ Lesnica
Obec poskytla v rámci preneseného výkonu na úseku školstva tieto dotácie
Poskytovateľ a druh grantu, transferu

Nevyčerpané
k 1.1.2019

Poskytnuté
v roku 2019

Použité
v roku 2019

Zostatok
k 31.12.2019

MV SR – Dotácia ZŠ - normatív
0
54 561,00
54 561,00
MV SR - Dotácia na odchodné
0
2 769,00
2 769,00
MV SR
0
621,00
621,00
Dotácia na vzdelávacie poukazy
MV SR - Dotácia MŠ prípravka
0
789,00
789,00
MV SR – Škola v prírode
0
800,00
800,00
MV SR - Dotácie na učebnice
0
131,00
131,00
Dotácia zo ŠR a EU
0
590,40
590,40
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

0
0
0
0
0
0
0

Obec poskytla v rámci originálnej kompetencie MŠ a Školskej jedálne na rok 2019
finančné prostriedky v sume 53 200,62 €.

Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ v Lesnici :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2019
12 682,84

Skutočnosť k 31.12.2019
12 715,37

Jedná sa o tieto príjmy:
Príjmy z prenájmu ubytovne, poplatky MŠ, réžia, dobropisy, úroky z vkladov, stravné,
dotácia z ÚPSVaR.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:
Rozpočet na rok 2019
119 668,00

Skutočnosť k 31.12.2019
124 448,86

v tom :
Funkčná klasifikácia
09 111 predprimárne vzdelávanie MŠ
09 121 primárne vzdelanie ZŠ I. stupeň
09 601 Vedľajšie služby predprimárne
vzdelávanie ŠJ MŠ
SPOLU
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Rozpočet

Skutočnosť

42 832,00
59 671,00
17 165,00

33 364,25
75 870,07
15 214,54

119 668,00

124 448,86

Predprimárne vzdelávanie MŠ - výdavky vo výške 33 364,25 €:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, učebné pomôcky pre 5 ročné deti MŠ,
príspevky pre zamestnancov na DDP, cestovné náhrady, poštovné, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, knihy, časopisy učebné pomôcky, elektrická energia, plyn, vodné,
údržba prevádzky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.
Primárne vzdelanie ZŠ I. stupeň - výdavky vo výške 75 870,07 €:
Došlo k zníženiu počtu žiakov, teda aj k úprave pridelených prostriedkov, kde sme v roku
2019 žiadali o dofinancovanie z Okresného úradu odboru školstva, ktoré nám
v dohodovacom konaní poskytlo finančné prostriedky v sume 2 000 €.
V roku 2019 ZŠ žiadala dotáciu z ÚPSVaR, ktoré nám poskytlo finančné prostriedky
v sume 590,40 € na mzdy. Rozdiel sme dofinancovali z príjmov školy.
Z vlastných príjmov z turistickej ubytovne bolo použitých na ZŠ 5 101,77 € z toho 3 762 €
bolo za prenocovanie.
Pre prenesený výkon - ZŠ sa dofinancovali prostriedky z rozpočtu obce na originálne
kompetencie v sume 11 097,30 € - na preplatenie dovolenky a poistné z odchodného,
preplatenie mzdy učiteľke ZŠ, ktorej časť mzdy je hradená z ÚPSVaR. Prvá úhrada prišla
v 12/2019. V roku 2019 sme žiadali o dofinancovanie z Okresného úradu odboru školstva
na odchodné. Poskytli nám odchodné v sume 2 769 €. Poistné sme museli uhradiť
z vlastných prostriedkov.
Ostatné výdavky sme dofinancovali z príjmov z turistickej ubytovne. Odmeny a odvody za
zamestnancov základnej školy, preplatenie dovolenky učiteľke, ktorá nastúpila po materskej
dovolenke, príspevky zamestnancom na DDP, cestovné náhrady, energie, vodné - stočné,
poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár, čistiace prostriedky, knihy-časopisy-učebné
pomôcky, pracovné odevy, peletky, reprezentačné, údržba výpočtovej techniky, školenie,
kurzy, semináre, poplatok za znečisťovanie životného prostredia, údržba prevádzky, poplatky
banke, doplatok k strave zamestnancom, poistenie budov a učebných pomôcok, prídel do
sociálneho fondu, nemocenské dávky.
Vedľajšie služby predprimárne vzdelávanie ŠJ MŠ - výdavky vo výške 15 214,54 €:
Odmeny a odvody zamestnancov ŠJ, príspevky zamestnancom na DDP, cestovné náhrady,
energie, poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár, čistiace prostriedky, kancelárske
potreby, pracovné odevy, obuv, údržba výpočtovej techniky, údržba prevádzkových strojov,
školenia, kurzy, údržba prevádzky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.
Súčasťou školy ako právneho subjektu je materská škola a školská jedáleň.
Základná škola je málotriedna s ročníkom 1.- 4.. Škola k 31.12.2019 má 20 žiakov
umiestnených v dvoch triedach (spojené ročníky 1. – 3. a 2. – 4.).
za ZŠ vypracovala: Gabriela Gondeková, schválila :

11

Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2019.

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané zdroje zo ŠR – dotácie k 31.12.

Prebytok rozpočtu za rok 2019 / v súlade s §16 ods.6
zák. 583/2004 Z. z.
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce - za rok 2019
Zostatok finančných operácii
Celkové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

331 269,36
318 553,99
12 715,37
295 638,60
171 189,74
124 448,86
35 630,76
98 805,84
98 805,84
0
122 033,46
122 033,46
0
-23 227,62
12 403,14
-932,40
11 470,74
13 000,00
15 600,00
-2 600,00
11 470,74
-2 600,00
8 870,74

Prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozdiel bežného
a kapitálového rozpočtu je po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov je 11 470,74 EUR.
Pprebytok hospodárenia za rok 2019 navrhujeme použiť na :
- krytie zostatku finanščných operácii ( splátky úverov) – 2 600EUR
- na tvorbu rezervného fondu – 8 870,74EUR
Celkové
fondu.
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hospodárenie za rok 2019 je vo výške 8 870,74 EUR a je zdrojom rezervného

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
5.1 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia a zo zostatku príjmových finančných
operácii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný
KS k 31.12.2018
Výsledok hospodárenia v ZÚ za rok 2018
schválený uznesením OZ č. 6/05/2019
Spolu:
Čerpanie v roku 2019:
Na splátky úveru – čerpanie v roku 2019
Tvorba z prebytku roku 2019
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2 558,24
12 329,25
14 887,49
- 13 000,00
+8 870,74
10 758,23

Zostatok RF je krytý finančnými prostriedkami na bankovom účte 221 RF.

5.2 Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady pre tvorbu a použitie SF platné od
1.9.2005.
Sociálny fond
Suma v EUR
KS k 31.12.2018
648,86
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
486,60
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
228,45
- regeneráciu PS, dopravu
- životné a pracovné jubileá
- ostatné úbytky- (deň matiek a vianočná
300,00
nádielka)
KZ k 31.12.2019
607,01
Zostatok SF je krytý finančnými prostriedkami na bankovom účte 2215.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
6.1 A K T Í V A
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

3 687 680,51

3 684 856,70

Neobežný majetok spolu

3 643 811,11

3 667 018,57

3 321 989,78

3 345 197,24

Dlhodobý finančný majetok

321 821,33

321 821,33

Obežný majetok spolu

43 118,54

17 438,67

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

7,64

7,40

421,84

1 691,24

Finančný majetok

18 748,52

15 618,92

Zúčtovanie medzi subjekt. ver. správy.

23 940,54

121,11

Pohľadávky

Časové rozlíšenie

750,86

399,46

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 687 680,51

3 684 856,70

Vlastné imanie

1 052 038,83

1 060 960,00

6.2 P A S Í V A
Názov

Oceňované rozdiely

110 485,09

108 140,09

Výsledok hospodárenia

941 553,74

952 819,91

Záväzky

101 415,38

92 754,23

Fondy

z toho :
Rezervy

555,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
14

805,00
932,40

682,76

603,02

6 894,69

12 730,88

93 282,93

77 682,93

2 534 226,30

2 531 142,47

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav úverov k 1.1.2019 :
Na začiatku roka 2019 bola stav úverov 93 282,93 EUR
Obec uzatvorila dňa 5.1.2015 Úverovú zmluvu číslo 777/2014/UZ so Všeobecnou úverovou
bankou, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Celková výška úveru
v dohodnutej mene 150 000,00 EUR. Účelom úveru je financovanie oprávnených nákladov
projektu „ Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica na poľsko-slovenskom pohraničí
rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu“ .
Splátky úveru počas roka 2019
Dlhodobý úver 461 – splátky vo výške 15 600,-€
Stav úveru ku konci roka 31.12.2019 :
P. č.
1.

Výška
prijatého
úveru
149 182,93

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2018

Variabilná
úroková
sadzba

Vlastná
blankozmenka

77 682,93

Splatnosť
25.12.2024

8. Hospodárenie 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 2018 neposkytla žiadnu dotáciu PO.

10. Podnikateľská činnosť.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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 (originálne kompetencie a prenesené
kompetencie)
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Originálne ZŠ s MŠ 53 200,62
Prenesené ZŠ s MŠ 59 671,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

53 200,62
59 671,00

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

Bežné výdavky
ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Dotácia - Cesta z kruhu nezam.

3 428,72

3 428,72

0

Okresný úrad Stará. Ľub.

Dotácia na voľby do EUP

602,79

602,79

0

Okresný úrad Stará Ľub.

Dotácia na voľby prezidenta SR

1 006,19

1 006,19

Okresný úrad Stará. Ľub.

Dotácia na register adries

29,20

29,20

0

Okresný úrad Stará. Ľub.

Dotácia REGO- hlásenie pobytu

161,70

161,70

0

Krajský školský úrad PO

Prenesený výkon

59 671,00

59 671,00

0

Ministerstvo ŽP SR

Dotácia na starostlivosť o ŽP

45,81

45,81

0

DHZ SR, Bratislava

Dotácia na DHZ

2 768,32

2 768,32

0

OÚ – CO, Stará Ľubovňa

Dotácia – povodeň (2018)

23 850,12

23 850,12

0

PSK- Prešov

Dotácia na šport

1 000,00

1 000,00

0

Okresný úrad, Prešov

Dotácia na stravu detí

3 092,40

2 160,00

932,40

95 656,25

94 723,85

932,40

0

0

0

Spolu:
Kapitálové výdavky
Spolu:
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c ) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

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

- 1 -%

Zo štátneho účelového.fondu

Rekonštrukcia kúrenia

ENVIRO

v ZŠ

Euro- fond reg. rozvoja

Dotácia na kamerový

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-5-

89 000,00

89 000,00

0

8 714,24

8 714,24

0

97 714,24

97 714,24

systém
Spolu:

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí ( stav. Úrad, CVČ
obce)
Obec

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Spoločný sociálny a stavebný úrad –
Stará Ľubovňa
Obec Kamienka-CVČ
Spolu:

1 220,50

1 220,50

0

79,94
1 300,44

79,94
1 300,44

0
0

Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Účelové určenie grantu,
transferu

VÚC- PSK Na
polufinancovanie
Prešov
Cyklookruhu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

1 091,60

1 091,60

Rozdiel

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu.
Obec schválilo zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry.
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Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

Vypracovala: Žofia Bartkovská
V Lesnici, 23.04.2020
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Predkladá: Ján Gondek
starosta obce

