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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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.23/12/2017
Rozpočet bol zmenený šesť krát:
Rozpočet
obce/rozpočtovej
organizácie/príspevkovej
organizácie
bol
schválený
obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 28.11.2018 uznesením č. 52/11/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.03.2019 starosta obce
- druhá zmena schválená dňa 19.06.2019 uznesením č. 24/06/2019
- tretia zmena schválená dňa 30.09.2019 starosta obce
- štvrtá zmena schválená dňa11.12.2019 uznesením č. 37/12/2019
- piata zmena schválená dňa 31.12.2019 starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2019

680994,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
878553,00

650340,0
0
14039
16615,00
0
680994,00

749019,0
92380,00
19039,00
18115,00
0
878553,00

342636,00
27047,00
34800,00

388994,00
131577,00
34800,00

0

0

Schválený
rozpočet
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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
878553,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

880816,71

100,26

Z rozpočtovaných celkových príjmov 878553,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
880816,71 EUR, čo predstavuje 100,26 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
767134,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

768212,24

100,14

Z rozpočtovaných bežných príjmov 767134,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
768212,24 EUR, čo predstavuje 100,14 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
571761,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

571759,74

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 515044,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 515043,27 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32784,47 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11889,74
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 20894,73 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
31835,82 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 948,65 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3610,56 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1290,91 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1147,41 EUR
a za nedoplatky 143,50. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 107,91
EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 22642,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22641,09 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20245,50 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 2395,59 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 3497,30 EUR.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
15437,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15677,13

100,00

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5359,90 EUR, čo je
103,67 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2473,42
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2886,48 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6940,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6935,30 EUR, čo je
99,93 % plnenie.
Z toho 4786,50 - stavebné poplatky/ mesto Prešov/
20,00 – výrub drevín
803,80 - vlastné administratívne poplatky obce
1325,00 - za overovanie listín a podpisov
c) iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných 3327,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3381,93 EUR, čo je
101,65 % plnenie.
Patria sem:
Z vkladov
36,23
Z odvodu hazardných hier
46,41
Za predaj výrobkov tovarov a služieb 1853,43
Z dobropisov
1217,34
Z vratiek
228,52
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
161821,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

161837,83

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 161821,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
161837,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V tom:

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Oddelenie analýz, finančných
a kontrolných činností
Ul. Tarasa Ševčenka 11, Prešov,
08001

MV SR, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, Bratislava
ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov
ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov

MV SR, Okresný úrad Prešov,
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
MV SR, Okresný úrad Prešov,
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Úrad práce soc. Vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovová 17, Bratislava 3, 831 03

Úrad práce soc. Vecí a rodiny Prešov

Suma v EUR
147192,00
v tom:
141127,00
1651,00
314,00
1800,00
2200,00

Účel

-Normatívne fin. prostriedky
-Vzdelávacie poukazy
-Príspevok na učebnice
-Príspevok na školu v prírode
-Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ
100,00 -Soc. znevýhodnené prostredie

525,36 Úsek hlásenia pobytu občanov za
rok 2018
59,60 Register adries
6042,00 Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
16,60 Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
1232,20 Financovanie výdavkov na
zabezpečenie volieb prezidenta
SR
1054,13 Financovanie výdavkov na
zabezpečenie eurovolieb
1499,82 Projekt:
V tom: „ Pracuj v školskej kuchyni „
102,44 Ošatenie
1397,38 Mzda refundácia pre 2 sily
3000,00 Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO, na
osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHZO,
odbornú prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu- opravy
a nákup náhradných dielov na
techniku a požiarne motorové
vozidlá.

24,34 Rodinné prídavky

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
92380,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

92380,00

100

a/ Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo financií SR
Sekcia rozpočtovej politiky
Štefanovičova 5, Bratislava 15, 817 82

Účel
Rekonštrukcia miestnach
komunikácii v obci Župčany
13500,00 / chodníková vetva 1/

Okresný úrad Prešov, Odbor školstva
Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

68 880,00 Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ –
odstránenie havarijného stavu

Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava

10 000,00 Refundácia nákladov:
Rekonštrukcia a dobudovanie
futbalovej infraštruktúry

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
19039,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

19038,58

100,0

Dotácie z roku 2018 nevyčerpané , zapojené do rozpočtu v roku 2019 a čerpané v roku 2019
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra SR – sídlo
Okresný úrad Prešov
Organizačný odbor, Námestie mieru 3,
Prešov, 080 01

Vybudovanie kamerového
a bezpečnostného systému v obci
5000,00 Župčany na rok 2018- III. etapa

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 19039,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 19038,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2017 bol schválený úver vo výške 300 000,00 obecným zastupiteľstva dňa 24.08.2017
uznesením č. 14/08/2017 na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Úverová zmluva č. 2845842017 podpísaná dňa 23.08.2017. V roku 2018 sa vyčerpalo z úveru 285961,42 €, zvyšná časť sa
presunula do roku 2019 , t.j. vo výške 14038,58 EUR.
Príjmové finančné operácie navýšené o dočerpanie bankového úveru v roku 2019 boli vo výške
14038,58 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
18115,00
18937,54
104,54
Z rozpočtovaných bežných príjmov 18115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
18937,54 EUR, čo predstavuje 104,54 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
0
1185,89
Do rozpočtu školy zapojený počiatočný stav účtu školského stravovania

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
878 553,00

Skutočnosť k 31.12.2019
749461,93

% čerpania
85,31

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 878553,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 749461,93 EUR, čo predstavuje 85,31 % čerpanie.
1. Bežné výdavky - obec
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

388994,00

354345,06

% čerpania

91,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 388994,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 354345,06 EUR, čo predstavuje 91,09 % čerpanie.

k 31.12.2019

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 118875,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
118577,49 EUR, čo je 99,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 43136,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
43118,76 EUR, čo je 99,96 % čerpanie.

Bežné transfery pre organizácie na území obce
Z rozpočtovaných výdavkov 16100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
15957,90 EUR, čo predstavuje 99,11 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1259,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1258,89
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 209624,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
175432,02 čo je 83,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
131577,00

Skutočnosť k 31.12.2019
42279,73

% čerpania
32,13

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 131577,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 42279,73 EUR, čo predstavuje 32,13 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 01.1.1
Výkonné a zákonodarné orgány v tom rozpočet : 12860,00 € a čerpanie 11307,09 €
a) Vybudovanie kamerového systému III. etapa
Z rozpočtovaných 6250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6250,00 EUR
b/ Projektové dokumentácie z rozpočtovaných 3340,00 € bolo skutočne čerpaných na:
- Centrum cezhraničných kultúrnych tradícii, areál Kúrie -Amfiteáter k 31.12.2019 v sume
700,00 EUR
- Projektová dokumentácia Hasičská zbrojnica v sume 1320,00 €
c/ Elektrická prípojka Centrum cezhraničných kultúrnych tradícii, areál Kúrie –Amfiteáter
z rozpočtovaných 3270,00 bolo skutočne čerpaných 3037,09 €
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 04.5.1
Cestná doprava v tom rozpočet : 31692,00 € a čerpanie 18191,08 €
a/ Projektové dokumentácie na miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 2440,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2440,00 EUR
b/ Rekonštrukcia miestnych komunikácii podľa zmluvy o dielo a verejného obstarávania
z rozpočtovaných 29252,00 bolo skutočne čerpaných 15751,08 €
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 05.2.0.
Nakladanie s odpadovými vodami v tom rozpočet : 5060,00 € a čerpanie 2719,76 €

a/Porealizačné zameranie stavby Kanalizácia v obci Župčany z rozpočtovaných 4679,00
EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2338,56 EUR
b/ dobudovanie vetvy kanál malý park z rozpočtovaných 381,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2019 v sume 381,20 EUR
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 06.2.0
Rozvoj obcí v tom rozpočet : 7885,00 € a čerpanie 7061,80 €
a/kúpa pozemkov a budovy od RKC farnosť Župčany , pre potreby vybudovania miestnych
komunikácii bolo skutočne zaplatené k 31.12.2019 v sume 2953,00 EUR. V tom za pozemky
2645,00 € a za budovy 308,00 €. Splátky boli na základe uzatvorenej zmluvy medzi Obcou
a RKC Župčany.
b/ Kúpa pozemkov od fyzických osôb vrátane poplatku za vklad do katastra nehnuteľnosti pre
potreby vybudovania miestnych komunikácii 232,00 €
c/ Kúpa vlečky na malotraktor v sume 2146,80 €
d/ PD Úprava okolia obecného úradu v obci Župčany v sume 1190,00 €
e/ PD Modernizácia parku v obci Župčany – národnej kultúrnej pamiatky /Lavičky / v sume
540,00 €
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 08.1.0
Rekreačné a športové služby v tom rozpočet : 3000,00 € a čerpanie 3000,00 €
-

Zakúpenie tribúny na futbalovom ihrisku v sume 3 000,00

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 08.2.0
Kultúrne služby: v tom rozpočet : 2200 € a čerpanie 0,00 €
výdavky vo výške 0,00 €
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 09.1.1
Predprimárne vzdelávanie: v tom rozpočet : 0,00 € a čerpanie 0,00 €
výdavky vo výške 0,00 €
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: za kategóriu: 09.1.1
Primárne vzdelávanie: vý v tom rozpočet : 68880,00 € a čerpanie 0,00 €
výdavky vo výške 0,00 €
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
34800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
34800,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 34800,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 34800,00 % čerpanie.
Ide o splátky úveru zo zmluvy uzatvorenej v roku 2017 vo výške 300 000,00 obecným
zastupiteľstva dňa 24.08.2017 uznesením č. 14/08/2017 na rekonštrukciu miestnych
komunikácii. Úverová zmluva č. 284584-2017 podpísaná dňa 23.08.2017.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
323182,00

Skutočnosť k 31.12.2019
318037,14

% čerpania
98,41

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 323182,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 318037,14 EUR, čo predstavuje 98,41 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: – skutočnosť 318 037,14
€ z toho :
Základná škola
144 499,27 EUR
Materská škola
91 500,90 EUR / z toho :
86 112,83 prostriedky obce
3188,07 prostriedky od rodičov
2 200,0 štátne prostriedky
Školský klub detí

25 302,11 EUR z toho 24 529,46 prostriedkov obce
772,65 prostriedky od rodičov za
poplatky v ŠKD

Školská jedáleň

56 734,86 EUR z toho
37 530,50 z prostriedkov obce
4 182,60 z prostriedkov štátneho rozpočtu
na potraviny
1 859,40 z prostriedkov štátneho rozpočtu
na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
11 662,54 za stravu od rodičov
1 499,82 z prostriedkov štátneho rozpočtu
na pracovnú silu v školskej jedálni

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

k 31.12.2019

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

768212,24

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

749274,7

bežné príjmy RO

18937,54

672382,20

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

354345,06

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet / BR/ :

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

318037,14
Bežné príjmy - Bežné výdavky

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

Kapitálový rozpočet :/ KR / Kapitalové príjmy – Kapitalové výdavky
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií obce
Príjmy z finančných operácii školy
Výdavky z finančných operácií obce
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU BP+KP+FO
VÝDAVKY SPOLU BV+KV+FO
Hospodárenie obce

95830,04
92380,00
92380
0

42279,73
42279,73
0

50100,27
145930,31
-97885,80
48044,51
19038,58
1185,89
34800

-14575,53
880816,71
749461,93
131354,78

Vylúčenie z prebytku :
Prostriedky ŠJ- zostatok na účte 221
Nevyčerpané prostriedky Okresný úrad – HN strava z roku 2019
Nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2019
Nevyčerpané prostriedky ZŠ- KV Rekonštukcia strechy
Nevyčerpané prostriedky MF SR na chodníky z roku 2019
Nevyčerpané prostriedky Slov. fut. Zväz z roku 2019
spolu
Upravené hospodárenie obce: Hospodárenie obce –výlúčenie
z prebytku hospodárenia

-2304,87
-2691,60
-509,33
-68880,00
-13500,00
-10000,00
-97885,80
33468,98

Prebytok rozpočtu v sume 131354,78 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 97885,80 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

33468,98 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 131354,78 EUR 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania
v sume 97885,80 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
33468,98 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku 2019 v sume 509,33 a to na
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 509,33 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 2304,877 EUR
c) Nevyčerpané prostriedky pre deti na podporu k stravovacím návykom podľa zákona č.
544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVR v znení n.p. a podľa dokladov podľa §8a
zákona č. 523/2004 Z.z. v sume 2691,60 EUR
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitalové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku 2019 v sume 13500,00 EUR
a to na
Rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci Župčany / chodníkova vetva 1/ v sume
13 500,00 EUR
e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 68 880,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu strechy ZŠ s MŠ Župčany v sume 68 880,00 EUR
f)

nevyčerpané prostriedky z účelovo určených iných zdrojov od Slovenského futbalového
zväzu podľa ustanovenia uznesenia VV SFZ č. 151/2016 v znení uznesenia per rollam č.
07/17 v rámci podpory futbalovej infraštruktúry príspevok určený na kapitálové výdavky
v v sume 10 000,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
33468,98 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
60713,38
23710,40
0
0
0
0
0
84423,78

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
486,16
Prírastky - povinný prídel %
1016,76
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
329,77
- regeneráciu PS, dopravu
93,00
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
1080,15

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

ZS k 1.1.2019 v EUR
Brutto súvahy
3 280 990,58
3 173 563,40

KZ k 31.12.2019 v EUR
Brutto súvahy
3 444 247,94
3 212 890,13

20 735,00
2 909 308,28
243 880,12
106 914,65

20 375,00
2 948 635,01
243 880,12
230 531,51

433,45
0
0
11 687,41
94 793,79
0

2 001,27
0
0
8 826,15
219 704,09
0

0
512,53

0
826,30

ZS k 1.1.2019 v EUR
2 786 511,81
1 133 262,13

KZ k 31.12.2019 v EUR
2 890 246,25
1 187 709,14

1 133 262,13
33 7454,88

1 187 709,14
399 707,76

0
5 000
15 344,72
31 148,74
0
1 315 794,80

85 890,93
13 021,00
35 305,83
0
1 302 829,35

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- ostatným subjektom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

6 481,70
5410,75
3 531,60
935,56

z toho po lehote
splatnosti

6481,70
5410,75
3561,60
935,56
0
0
5130,00
2953,00
35305,83

00
5130,00
2 953,00
35 305,83

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Slovenská
záručná
a rozvojová
banka

Účel

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácii

Výška
poskytnutého
úveru

300 000,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

0

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

1%

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

265 200,00

Rok
splatnosti

r. 2027

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnych komunikácii Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Začiatok splácania úveru od 21.01.2019 do 21.05.2027 101 splátok á 2,900 € = 292 900,00 €
21.06.2027, 1 splátka á 7100 €. Spolu 300 000,00 €

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

660806,36
17463,22
678 269,58
285961,42

265200,00

265200,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

265200,00

678269,58

39,09 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- prostriedky ŠJ
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018

Suma v EUR

660806,36
17463,22
678269,58

5000,00

287,99

672981,59

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

672981,59

1160,25

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

1160,25

672981,59

0,17 %

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

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.1/20017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- na bežné výdavky organizácii
-1-

Telovýchovná jednota Družstevník Župčany
Zväz zdravotne postihnutých civilizačnými
chorobami
Únia žien
Matica slovenská
Stolnotenisový oddiel
Dobrovoľný hasičský zbor
FS Záborský

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

10 000,00
1 000,00

10 000,00
857,90

0
142,10

700,00
700,00
1 000,00
1 500,00
1500,00

700,00
770,00
1 000,00
1500,00
1500,00

0
0
0
0,00
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007
o dotáciách.

9. 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.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Župčany

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

152133,51

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

152133,51

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR a z vratiek zdravotných
poisťovni pre ZŠ, ÚPSVaR Prešov
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Župčany
ZS zostatok z pred. roka
Vratky zo zdr. poisťovní
Školské pomôcky- HN
Strava - HN
ÚPSVaR – projekt Pracuj
v školskej kuchyni
Spolu celkom
ostatné

ŠR

+

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

147192,00
0
0
16,60
6042,00
/3960,72 +4182,60/
1499,82

146682,67
0
0
16,60
6042,00

509,33
0
0
0
0

1499,82

0

154750,42

154241,09

509,33

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
-1-

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- Kapitalové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

147 192,00

146 682,67

509,33

-5-

BEŽNÉ VÝDAVKY
OÚ, odbor školstva

Školstvo – bežné výdavky

MV SR, sekcia vernej

Úsek hlásenia pobytu občanov-

525,36

525,36

0

správy

Register adries

59,60

59,60

0

ÚPSVaR, Slovenská

Dotácia na podporu výchovy

8 733,60

6 042,00

2 691,60

87, Prešov

k stravovacím návykom dieťaťa

16,60

16,60

ohrozeného sociálnym vylúčením
ÚPSVaR, Slovenská

Dotácia na podporu výchovy

87, Prešov

k plneniu školských povinnosti

0,00

dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
ÚPSVaR, Slovenská

Rodinné prídavky

24,34

24,34

0

87, Prešov
MV SR, Okresný

Financovanie výdavkov na

úrad Prešov, Nám.

zabezpečenie volieb prezidenta SR

1 232,20

1 232,20

0

Mieru 3, 081 92

a Eurovolieb

1 054,13

1 054,13

0

Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO, na
osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHZO,
odbornú prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu- opravy
a nákup náhradných dielov na
techniku a požiarne motorové
vozidlá.

3 000,00

3 000,00

161 837, 83

158 636,90

3 200,93

5 000,00

5 000,00

0

68 880,00

0

68 880,00

13 500,00

0

13 500,00

87 380,00

5 000,00

82 380,00

Prešov

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR,
Kutuzovová 17,
Bratislava3, 831 03

Spolu poskytnutá
suma na bežné
výdavky
KAPITALOVÉ
VÝDAVKY
Ministerstvo vnútra
SR – Okresný úrad
Okresný úrad Prešov
Odbor školstva
Tarasa Ševčenka 11,
080 01 Prešov
MF SR
Sekcia rozpočtovej
politiky,
Štefanovičova 5,
Bratislava 15, 817 82
Spolu poskytnutá
suma na kapitálové
výdavky

Vybudovanie kamerového systému
v obci Župčany III. etapa
Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ –
odstránenie havarijného stavu
Rekonštrukcia miestnych
komunikácii v obci Župčany /
chodníková vetva 1/

b) Finančné usporiadanie voči ostatným

KAPITALOVÉ
VÝDAVKY
Slovenský futbalový
zväz, Tomšiková
30C, 821 01
Bratislava
Spolu poskytnutá
suma na kapitálové
výdavky

Rekonštrukcia šatní v areáli
futbalového ihriska

10 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

10 000,00

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
131354,78 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného
fondu vo výške 33468,98 EUR.

