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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 7.12.2018 uznesením č. 105/2018
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.03.2019 uznesením č. 16/3/2019
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu dňa 20.5.2019
- tretia zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 31/5/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 28.08.2019 uznesením č. 40/6/2019
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu dňa 27.09.2019
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6 starostu dňa 29.10.2019
- siedma zmena schválená dňa 29.10.2019 uznesením č. 52/7/2019
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8 starostu dňa 28.12.2019.
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
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

332 308,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 132 029,06

279 715,00
32 263,00
20 330,00
332 308,00

348 427,06
419 085,00
364 517,00
1 132 029,06

227 791,00
74 517,00
30 000,00
0

286 872,06
629 710,04
215 446,96
0

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
V príjmovej časti bol rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom na položky ekonomickej
klasifikácie.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
1 132 029,06
829 904,03
73
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 132 029,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
829 904,03 EUR, čo predstavuje 73,31 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
348 427,06
325 487,46
93
Z rozpočtovaných bežných príjmov 348 427,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
325 487,46 EUR, čo predstavuje 93,42 % plnenie.
a) daňové príjmy
111 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
191 596,00
193 280,52
101
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 191 596,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 193 280,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,88 %.
121 – Daň z nehnuteľnosti
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
5 785,00
5 765,32
100
Z rozpočtovaných 5 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 765,32 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,66 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 921,52 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 843,80 EUR.
133 – Dane za špecifické služby
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
5 585,00
5 439,98
97
Z rozpočtovaných 5 585,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 439,98 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,40 % plnenie.
Daň za psa bola v sume 252,00 EUR a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo
výške 5 187,98 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212 – Príjmy z vlastníctva – prenájom
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
32 341,00
28 283,65
87
Z rozpočtovaných 32 341,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28 283,65 EUR, čo
predstavuje plnenie na 87,45 % plnenie. Položka zahŕňa príjmy z prenájmu pozemkov, budov,
predajných objektov a a techniky.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 – Administratívne poplatky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
1 125,00
1 111,51

% plnenia
99

Z rozpočtovaných 1 125,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 111,51 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,80 % plnenie. Položka zahŕňa poplatky za potvrdenia a správne poplatky.

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
14 606,00
14 564,88
100
Z rozpočtovaných 4 606,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14 564,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,72 % plnenie. Položka zahŕňa napríklad, príspevky od rodičov detí v MŠ,
detí v ŠKD, príspevok od zamestnancov na stravu, príspevok na režijné náklady pre ŠJ, príjem za
predaj prebytočného hnuteľného majetku a iné. Významná položka je príjem za vodné vo výške
5 229,17 € a príjem preddavku na stravu v ŠJ vo výške 4 124,63 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
292 – Ostatné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
590,00
242,04
41
Z rozpočtovaných 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.201 v sume 242,04 EUR, čo predstavuje
plnenie na 41,02 % plnenie. Položka zahŕňa príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
311 – Granty
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
23 100,00
3 100,00
13
Z rozpočtovaných 23 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 100,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 13,42 % plnenie.
312 – Transfery v rámci verejnej správy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
73 699,06
73 699,06
100
Z rozpočtovaných 73 699,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 73 699,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Dobrovoľná požiarna ochrana
SR, Kutuzovova 17 ,
Bratislava
Marius Pedersen, a.s.
ÚPSVaR-Prešov

Suma
v EUR

Účel

Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na
3 000,00 osobné ochranné pracovné prostriedky, opravu a nákup
náhradných dielov na techniku a požiarne motorové
vozidlo
Sponzorský dar na podujatie „Augustová veselica“
100,00

OÚ, odbor školstva, Prešov

22 792,96 Na podporu vytvorenia pracovných miest
Dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím
2 638,80 návykom a na školské pomôcky ( hmotná núdza)
Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
191,00 obyvateľov SR
A na úseku registra adries
46,74 Dotácia na ochranu pred povodňami
2 447,06
Voľby prezidenta SR a do EP
Financovanie Základnej školy a príspevok na výchovu
45 583,00 deti v MŠ ( 5.ročné deti)

Spolu

76 799,56

ÚPSVaR- Prešov
MV SR-Bratislava
OÚ, odbor ŽP, Prešov
MV SR-Bratislava

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
419 085,00
209 584,31
50
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 419 085,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
209 584,31 EUR, čo predstavuje 50,01 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 419 085,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
209 584,31 EUR, čo predstavuje 50,01 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma
Účel
v EUR
Ministerstvo financií SR
9 200,00 Oprava a rekonštrukcia MK - most
Ministerstvo financií SR
20 000,00 Rekonštrukcia MK – Vetva F-parkovisko pri
cintoríne
Úrad podpredsedu vlády SR
35 00,00 Vybavenie objektu MŠ za účelom zlepšenia
podmienok predprimárneho vzdelávania
Environmentálny fond
114 605,00 Červená Voda – Denný stacionár
Transfer z rozpočtu VÚC- 30 779,31 Výstavba Tematického poľsko-slovenského
INTERREG
parku oddychu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
364 517,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

294 832,26

81

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 364 517,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 294 832,26 EUR, čo predstavuje 80,88 % plnenie.
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 120 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 12.10.2018
uznesením č. 83/2018, vyčerpaných 120 000,- EUR,
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 35 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 7.12.2018
uznesením č. 98/2018, vyčerpaných 35 000,00 EUR,
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 150 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 28.08.2019
uznesením č.39/6/2019, vyčerpaných 103 523,66 EUR,
V roku 2019 bol prijatý úver v sume 50 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 28.08.2019
uznesením č. 39/6/2019, vyčerpaných 26 880,67 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9 347,00 EUR (rekonštrukcia HZ)
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 80,93 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Vo výdavkovej časti bol rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom na položky ekonomickej
klasifikácie.
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
1 132 029,06
778 148,67
69
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 132 029,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
778 148,67 EUR, čo predstavuje 68,74 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
V výdavkovej časti bol rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom na položky ekonomickej
klasifikácie.
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
286 872,06
282 702,03
99
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 286 872,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
282 702,03 EUR, čo predstavuje 98,55 % čerpanie.
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
131 949,64
140 926,99
107
Z rozpočtovaných 131 949,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 140 926,99 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,80 % plnenie.
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce prijatých na základe pracovnej zmluvy :
- aparát Obecného úradu a starosta obce
- aparát Základnej školy s Materskou školou
- aparát školskej jedálne zriadenej pri ZŠ s MŠ a aparát pre školský klub detí
- aparát zamestnancov prijatých na základe dohody s ÚPSVaR . Ide o mzdové prostriedky zo
štátneho rozpočtu . Dohody s ÚPSVaR v roku 2019 boli štyri na podporu vytvárania pracovných
miest podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti, kde sme sa
zaviazali vytvoriť pracovné miesto pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v celkovom
počte 5 pracovných miest na dobu určitú . Max. celkový príspevok od ÚPSVaR je vo výške 95
% z celkovej ceny práce zamestnanca. Spoluúčasť obce je vo výške 5%.
620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
45 022,58
50 101,98
111
Z rozpočtovaných 45 022,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 50 101,98 EUR, čo
predstavuje plnenie na 111,28 % plnenie.
Patrí sem poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poistné do ostatných zdravotných poisťovni
a poistné do Sociálnej poisťovne.
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
38 423,69
40 940,11
107
Z rozpočtovaných 38 423,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 940,11 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,55 % plnenie.

Patria sem : cestovné náhrady, energie, poštové služby, všeobecný materiál, reprezentačné, palivá
a mazivá, servis, údržba a opravy vozového parku, poistné zmluvné poistenie, rutinná a štandardná
údržba, všeobecné a špeciálne služby vykonávané dodávateľským spôsobom, stravovanie
zamestnancov, odmeny a príspevky poslancom OcZ, odmeny zamestnancom na základe dohôd
o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti.
640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
9 327,00
8 653,62
93
Z rozpočtovaných 9 327,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 653,62 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92,78 % plnenie.
Patria sem transféry: - poskytnuté Spoločnej úradovni v Sabinove na úhradu preneseného výkonu
štátnej správy- stavebnému úradu , sociálnej službe a centru voľného času Radosť,
- na členské príspevky RVC,ZMOS, Mikroregion Čergov, MAS,o.z., ZMOS-DCOM,
- transfér poskytnutý jednotlivcovi na základe uz. Č. 57/2017 – jednorázový príspevok obce na
podporu rozvoja obce
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
1 040,00
1 015,13
98
Z rozpočtovaných výdavkov 1 040,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 015,13 EUR,
čo predstavuje 97,61 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
626 010,04
427 023,68
68
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 626 010,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
427 023,68 EUR, čo predstavuje 68,21 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Názov investičnej akcie
Prípravná a projektová dokumentácia k
projektom
Výstavba centra obce
Zvýšenie kapacity MŠ
Rekonštrukcia altánku na ihrisku
Denný stacionár
Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej
zbrojnice v Červenej Vode
Výstavba miestnych komunikácií – vetvy
F,G,C,H,I

Schválený rozpočet
na rok 2019 po
poslednej zmene
3 700,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

%
čerpania

3 420,00

92

150 000,00
35 000,00
1 655,00
122 937,56

103 523,66
15 228,53
1 654,00
120 637,56

69
43
100
98

20 494,00
188 726,48

20 492,49
165 435,04

100
88

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
215 446,96
65 002,96
30
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 215 446,96 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 65 002,96 EUR, čo predstavuje 30,17 % čerpanie. Táto položka predstavuje úplné
splatenie úveru vo výške 35 000,00 a splácanie istiny úverov na rekonštrukciu MK a Poľsko –
slovenského parku.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

4.Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
325 487,46
282 702,03
42 785,43
209 584,31
430 443,68
-220 859,37
-178 073,94
-50 160,96
-228 234,90
294 832,26
65 002,96
229 829,30
829 904,03
778 146,67
51 755,36
50 160,96
1 594,40

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 178 073,94 EUR sa zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 691,20 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi a deti predškolského veku a žiakov ZŠ
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 200,- EUR, a to na :
- oprava a rekonštrukcia MK – most vo výške 9 200,- EUR
- vybavenie objektu MŠ za účelom zlepšenia podmienok predprimárneho vzdelávania vo výške
20 000,- EUR
- rekonštrukcia MK – Vetva F – parkovisko pri cintoríne vo výške 20 000,- EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 269,76 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 229 829,30 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 228 234,90 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 1 594,40 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 594,40 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 1 594,40
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.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2019
2 394,36
Prírastok:
Uznesenie č. 30/5/2019 – prebytok roka 2018 + vrátka
4 788,63
poplatku
Úbytok:
0,00
KZ k 31.12.2019
7 182,99
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 vyššieho stupňa a vnútorný predpis č. 3/2019.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % + vrátka poplatku
Úbytky - závodné stravovanie, regeneráciu PS,
kultúrne podujatia a životné jubileá
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
36,86
1 231,42
851,40
416,88

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.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 556 148,41
1 796 671,65
1 512 855,59
1 731 958,18
0
1 410 310,18
102 545,41
43 083,04

0
1 629 412,77
102 545,41
64 192,81

1 314,78
22 840,88
0
555,13
18 372,25
0
0
209,78

132,30
0
0
4 330,72
59 729,79
0
0
520,86

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

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 556 148,41
1 796 671,65
848 837,38
876 256,47
0
0
848 837,38
187 807,56

0
0
876 256,47
291 511,53

0
0
400,25
187 407,31
0
519 503,47

0
49 915,87
518,35
20 672,98
220 404,33
628 903,65

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

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

3 638,80
9 799,74
5 784,36
1 141,34
0
0
0
0

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

3 638,80
9 799,74
5 784,36
1 141,34
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

Tématický poľsko-sl. park
Rekonštrukcia MK
Zlepšenie podm. na trávenie
voľ. času /centrum obce/
Financovanie invest. potrieb

VÚB, a.s.

Rok

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2019

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

35 000,00
120 000,00
150 000,00

35 000,00
30 000,00
0,00

156,62
817,32
31,05

0,00
90 000,00
103 523,66

2019
2022
2021

50 000,00

0,00

10,14

26 880,67

2025

splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- 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
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

305 760,25
305 760,25
116 880,67

103 523,66

220 404,33

103 523,66
103 523,66
116 880,67

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

116 880,67

305 760,25

38 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

305 760,25
305 760,25

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- Dobrovoľná požiarna ochrana
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

35 787,18
24 084,48

1 070,00

3 000,00
63 941,66
241 818,59
34 220,09
1 018,09
35 238,78

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

35 238,78

241 818,59

15 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Červená Voda nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká, ale vlastní 100 % podiel v obchodnej spoločnosti OBECNÉ LESY ČERVENÁ
VODA s.r.o.
Obchodné meno: OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o.
IČO: 48271063 , Deň zápisu do obchodného registra : 15.08.2015
Oddiel: Sro , Vložka číslo : 31814/P
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmetom podnikania – hlavná činnosť : SK NACE 02 401 - služby súvisiace s lesníctvom
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti v €:
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

43 304
42 205
1 013
938
75

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, 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 založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-20,00

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-30,00

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-40,00

Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaRPrešov
ÚPSVaRPrešov
MV SRBratislava
OÚ, odbor ŽP,
Prešov
MV SRBratislava
OÚ, odbor
školstva, Prešov
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR,
Kutuzovova 17 ,
Bratislava
Ministerstvo
financií SR
Ministerstvo
financií SR
Úrad
podpredsedu
vlády SR

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

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

22 792,96

Suma
skutočne
použitých
finančnýc
h
prostried
kov
-422 792,96

2 638,80

1 947,60

691,20

191,00

191,00

0,00

46,74

46,74

0,00

2 447,06

2 447,06

0,00

45 583,00

45 583,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

9 200,00

0,00

9 200,00

Rekonštrukcia MK – vetva F – parkovisko pri cintoríne

20 000,00

0,00

20 000,00

Vybavenie objektu MŠ za účelom zlepšenia podmienok
predprimárneho vzdelávania

35 000,00

15 000,00

20 000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4114 605,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

Na podporu vytvorenia pracovných miest
Dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím
návykom a na školské pomôcky ( hmotná núdza)
Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
A na úseku registra adries
Dotácia na ochranu pred povodňami
Voľby prezidenta SR a do EP
Financovanie Základnej školy a príspevok na výchovu
deti v MŠ ( 5.ročné deti)
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na
osobné ochranné pracovné prostriedky, opravu a nákup
náhradných dielov na techniku a požiarne motorové
vozidlo
Oprava a rekonštrukcia MK - most

-50,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

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

-1Environmentálny fond

Červená Voda – Denný stacionár

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3114 605,00

-50,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2019 neprijala ani neposkytla žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC Prešov

Výstavba Tematického poľsko-slovenského
parku oddychu

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-230 779,31

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-330 779,31

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-40,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet.

