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1. Rozpočet obce na ro k 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 vyrovnaný. Kapitálový rozpočet obec nezostavovala.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2018 uznesením č. 17/2018.
Zmeny rozpočtu:
prvá zm ena schválená dňa 01.02.2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019
druhá zmena schválená dňa 25.02.2019 rozpočtovým opatrením č. 2 /2019
tretia zmena schválená dňa 01.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019
štvrtá zmena schválená dňa 13.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019
piata zm ena schválená dňa 26.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019
šiesta zmena schválená dňa 12.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 6/2019
siedma zm ena schválená dňa 03.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019
ôsma zm ena schválená dňa 31.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 8/2019
deviata zm ena schválená dňa 01.08.2019 rozpočtovým opatrením č. 9/2019
desiata zm ena schválená dňa 01.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 10/2019
- jedenásta zm ena schválená dňa 04.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019
dvanásta zmena schválená dňa 02.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 12/2019
trinásta zm ena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 13/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený rozpočet
Prí jmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

22482,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
121377,00

19482,00
0,00
3000,00
22482,00

27312,00
90500,00
3565,00
121377,00

22482,00
0,00
0,00
0,00

23237,00
98140,00
0,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
121377,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

119525,26

98%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 121377,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
119525,26 EUR. čo predstavuje 98 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
27312,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

25625,26

94%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27312,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
25625,26 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
18952,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

18109,93

96%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam ospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 15376,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 15371,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2305,22 EUR, čo
predstavuje plnenie na 85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1325,61 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 979,61 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 328,14 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 86,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 42,90 Eur. čo
predstavuje 50 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 19.80
EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 255,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 95,40 Eur. čo
predstavuje 37 % plnenie.
Poplatok za kom unálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 515,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 295,29 Eur, čo
predstavuje 57 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny
odpad v sume 239,11 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
5805,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5409,90

93%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5340,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5307,90 EUR, čo je
98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Adm inistratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 102,00 EUR, čo je 51
% plnenie.
Poplatky za hrobové miesta boli rozpočtované v sume 265,00 Eur. Skutočný príjem bol 0,00 Eur,
čo je 0 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
355,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

74,29

21%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 355,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 74,29
EUR. čo predstavuje 21 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjm y boli rozpočtované príjmy z dobropisov a úroky.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2200,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2031,14
EUR, čo predstavuje 92 % plnenie.
Učel
Voľby
REGOB
Ochrana
pred
a ochrana ovzdušia
Register adries
OU Poprad
19,60
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
OU Poprad, odb VVS
OU Poprad
OU Prešov, odb. ZP

Suma v EUR
1985,71
20,13
5,70

povodňami

2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
90500,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

90500,00

100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 90500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 90500,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie
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Poskytovateľ dotácie
M inisterstvo financií SR
M inisterstvo financií SR
Enviromantálny fond
Spolu:

Suma v EUR
10500,00
20000,00
60000,00
90500,00

Učel
Zateplenie a strecha Ocú/KD
Kanalizácia
Zateplenie Ocú

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3565,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3400,00

95%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3565,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 3400,00 EUR. čo predstavuje 95 % plnenie. Finančné operácie tvorené
z rezervného fondu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
121377,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

101324,38

83

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 121377,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 101324,38 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

k 31.12.2019

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zm ene
23237,00

Skutočnosť k 31.12.2019

21465,07

% čerpania

92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 23237,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 21465,07 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.

k 31.12.2019

Rozbor význam ných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 10000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
9776,66 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcU.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 3744,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3562,73
EUR, čo je 95 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 9160,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7879,35
EUR, čo je 86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 333,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 246,33
EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
98140,00

Skutočnosť k 31.12.2019
79859,31

% čerpania
81%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 79859,31 EUR. čo predstavuje 81% čerpanie.
Medzi význam né položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kanalizácia
Z rozpočtovaných 20500,00 EUR (zložené z dotácie na kanalizáciu vo výške 20000 EUR a 500
EUR z vlastných zdrojov) bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2300,00 EUR (použité
z dotácie na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 1800 EUR a 500 EUR z vlastných
zdrojov na prípravnú a projektovú dokumentáciu), čo predstavuje 11 % čerpanie.
b) Zateplenie a strecha Ocú/KD
Z rozpočtovaných 10500,00 EUR (poskytnutá dotácia na zateplenie a strecha OCÚ/KD) bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10500.00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Zateplenie Ocú
Z rozpočtovaných 60000.00 EUR (poskytnutá dodácia z Envirom entálneho fondu na zateplenie
OCÚ) bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 60000,00 EUR, čo predstavuje 100 %
čerpanie.
d) Rekonštrukcia a zateplenie OCÚ/KD
Z rozpočtovaných 7140 EUR. ktoré boli tvorené z vlastných zdrojov vo výške 3660,19 EUR
a z rezervného fondu vo výške 3399,12 EUR, bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
celkom 7 059.31 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zm ene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

0,00

% čerpania

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

H ospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané kapitálové dotácie
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
25625,26
21465,07
+ 4160,19
90500,00
79859,31
+ 10640,69
+14800,88
-18200,00
-3399,12

Príjmové finančné operácie

3400,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel fin a n čn ých operácií

3400,00
119525,26
101324.38

PRÍJMY s p o l u
VYDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Vpravené hospodárenie obce

18200,88
-18200,0C
0,88

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia
Prebytok rozpočtu vo výške 14 800,88 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 (z prebytku sa
vylučujú) - znižuje sa o:
a) nevyčerpané prostriedky zo Š R účelovo určené na kapitálové výdavky, poskytnuté na
kanalizáciu obce v sume 18 200 EUR
b)nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 6,52
EUR.
Príjmové finančné operácie v sume 3 400 EUR z rezervného fondu boli použité na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 399,12 EUR
- výsledkom hospodárenia obce za rok 2019 je + 0,88 eur.
Tvorba rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004, § 15 ods. 4 je 10% z výsledku
rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak je ním prebytok a po vylúčení z prebytku. Výsledkom
rozdielu je strata - -3399,12 eur, t. j. obec nemá povinnosť dopĺňať rezervný fond za rok 2019.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov za rok 2019
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 zm luva vyššieho stupňa a vnútorný predpis.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - regeneráciu PS
- ostatné úbytky
K Z k 3 1 .12.2019

Suma v EUR
4,74
108,62
0,00
106,84
6,52

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok
Úbytky - regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0,00
3 565,00
0,00
3 400,00
165,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
M ajetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR
54911,25
45478,76

KZ k 31.12.2019 v EUR
149014,24
124279,97

0,00
34692,01
10786,75
9303,93

0,00
113493,22
10786,75
24643,23

0,00
0,00
0,00
0,00
9303,93
0,00
0,00
128,56

0,00
0,00
0,00
554,03
24089,20
0,00
0,00
91,04

z toho :
D lhodobý n eh m o tn ý m ajeto k
D lhodobý hm o tn ý m ajeto k
D lhodobý finančný m ajetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Z ásoby
Z ú čto v an ie m edzi subjektam i VS
D lhodobé poh ľad áv k y
K rátkodobé poh ľad áv k y
F inančné účty
P oskytnuté náv ratn é fin. výpo m o ci dlh.
Poskytnuté n ávratné fin. výpom oci 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

ZS k 1.1.2019 v EUR
54911,25
53680,07

KZ k 31.12.2019 v EUR
149014,24
57087,54

0,00
0,00
53680,07
1231,18

0,00
000
57087,54
19751,70

0,00
0,00
4,74
1226,44
0,00
0,00

0,00
18200,00
6,52
1545,18
0,00
72175,00

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
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4 9 5 ,0 7

56 ,0 6
8 8 7 ,8 4
4 9 5 ,0 7

106,21
6,52

106,21
6,5 2

0,00

1551,70

1551,70

0,00

56,06
887,8 4

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

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:
1) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
2) 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
Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:

-

zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok

istiny
istiny
istiny
istiny
istiny
istiny
istiny

z
z
z
z
z
z
z

Suma v EUR
17465,19

bankových úverov
pôžičiek
návratných finančných výpomocí
investičných dodávateľských úverov
bankových úverov na predfinancovanie projektov EU
úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
úveru z Environmentálneho fondu

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

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

0,00
0,00

- z úverov zo SFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

0,00
0,00
0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018

0,00
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)

0,00
17465,19
0 %
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 obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Spolu bežné príjmy obce znížené 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
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

Suma v EUR
17465,19
528,64
16936,55
16936,55
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

16936,55

0 %

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 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
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 VUC.
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

- 1-

OU Poprad
OU Poprad
OU Prešov
OU Poprad

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Voľby - bežné výdavky
REGOB - bežné výdavky
Ochrana pred povodňami a ochrana
ovzdušia - bežné výdavky
Register adries - bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stí.3 - s t í . 4 )

-5-

1985,71
20,13
5,70

1985,71
20,13
5,70

0,00
0.00
0,00

19,60

19,60

0,00

lO.Hodnotenie programového rozpočtu obce
Obec využila zákonnú možnosť, podľa §4 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a neuplatnila program obce pre rok 2019, t. j. programový
rozpočet obce.

11. Návrh uznesenia:

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Harakovce za rok 2019.

b) Obecné

zastupiteľstvo schvaľuje
hospodárenie s výhradam i.

V Harakovciach dňa 30.06.2020

Záverečný

účet

obce

Harakovce

a celoročné

