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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.
Beţný 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 26.10.2018 uznesením č.
35/2018/14.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.02.2019 uznesením č. 3/2019/11
- druhá zmena schválená dňa 17.06.2019 rozpočtovým opatrením č.2
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 5/2019/16
- štvrtá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 5/2019/17
- piata zmena schválená dňa 25.09.2019 uznesením č. 6/2019/12
- šiesta zmena schválená dňa 23.10.2019 uznesením č. 7/2019/15
- siedma zmena schválená dňa 21.10.2019 rozpočtovým opatrením č.7
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 8/2019/23
- deviata zmena schválená dňa 12.12.2019 rozpočtovým opatrením č.9
Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

2 685 561
1 732 038

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
3 419 939,56

864 300
89 223
2 685 561

1 865 440,44
174 093,12
1 277 651,00
102 755,00
3 416 965,56

497 625
1 048 050
65 580
1 074 306

530 168,44
1 670 438,12
65 580,00
1 150 779,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 419 939,56

2 867 276,13

84 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 419 939,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2 867 276,13 EUR, čo predstavuje 84 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 865 440,44

1 969 787,72

106 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 865 440,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 969 787,72 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

993 334,00

1 067 877,30

108 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 925 324,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 000 770,29 EUR, čo
predstavuje plnenie na 108 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 720,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 30 340,83 EUR,
čo je 102 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 886,70 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 12 341,59 EUR a dane z bytov boli v sume 112,54 EUR. K 31.12.2019 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 135,62 EUR, čo predstavuje zvýšenie
o 43,13 EUR oproti roku 2018.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 492,93 EUR, čo
je 99,5 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 80,- EUR,
čo predstavuje zvýšenie o 20,00 EUR oproti roku 2018.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 760,- EUR, čo je
109 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 90,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 213,80 EUR, čo je
238 % plnenie.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 36 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34 299,45 EUR,
čo je 95 % plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny
odpad v sume 19 179,17 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3 643,35 EUR oproti roku 2018.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

59 984,00

76 171,66

127 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 30 229,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 672,91 EUR,
čo je 98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu 8-bytovej jednotky v sume
14 332,- EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 434,- EUR, príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 14 178,35 EUR a príjem z dividend v sume 728,56 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 29 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 315,30 EUR,
čo je 143 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume
7 074,25 EUR, za vybrané pokuty v sume 151,50 EUR, poplatky za sluţby a energie v 8bytovej jednotke v sume 8 685,98 EUR, za stočné v sume 10 617,21 EUR, cintorínske
poplatky v sume 195,18 EUR, poplatky za kniţnicu v sume 63,50 EUR, preplatky z min. roku
v sume 674,40 EUR (preplatky za plyn, elektrinu ), ZŠ zostatok účtov m. r. v sume 58,41
EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 685,- EUR a ostatné príjmy v sume
2 856,47 EUR, stravné dôchodcovia v sume 11 253,- EUR.
iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

145,-

Skutočnosť k 31.12.2019

4 183,45

% plnenia

%

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek- ZŠ nevyčerpané PK, dopravné v sume
2 812,33 EUR, príjmy z výťaţkov z lotérií v sume 27,84 EUR, príjmy z náhrad trov v sume
16,00 EUR a príjmy do sociálneho fondu (nerozpočtovaná poloţka) vo výške 1 327,28 EUR.
c) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 812 122,44 EUR bol skutočný príjem vo výške
825 738,76 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
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Poskytnutie dotácie
Dotácia PK-MŠ
Dotácia PK-ZŠ
Dotácia- strava pre deti -ÚPSVaR
Dotácia- škol. pomôcky pre deti
v HN ÚPSVaR
Dotácia matrika
Dotácia stavebný úrad
Dotácia REGOB
Dotácia ţivot.prostredie
Dotácia-voľby
Osobit. príjemca -rod. prídavky ÚPSVR
Osobit. príjemca – dávka HN ÚPSVR
Dotácia DHZO- DPO SR
Dotácia stav. Úrad – úsek dopravy
Dotácia projekt „Šanca na zamestn.“
Dotácia NP TSP- IA MPSVR SR
Dotácia vojnové hroby- MV SR
Dotácia Fond na podporu umenia
Granty- dobrovoľné príspevky, dary
Dotácia Fond na podporu umenia
Dotácia – Úrad vlády SR
Dotácia- Ministerstvo ŢP SR

Suma v EUR
3 113,00
715 453,00
40 744,80
1 477,40
8 003,00
3 338,14
885,48
238,93
3 724,42
4 081,20
5 469,90
5 248,21
110,42
1 006,34
13 490,68
44,84
1 000,00
851,00
4 000,00
10 000,00
3 458,00

Účel
Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Výchova a vzdelávanie detí ZŠ
Podpora výchovy strav. návykom
Podpora vých. k plneniu škol.
povinností.
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Zabezpečenie volieb
Vyplácanie rodin. prídavkov
Vyplácanie dávky HN
Potreby a akcieschopnosť DHZO
Prenesený výkon štát .správy
Vytvorenie pracov. Miesta
Terénna sociálna práca
Starostlivosť o vojnové hroby
Projekt – Nové knihy do kniţnice
Športové podujatia, opravy
Projekt – Kniţnica v novom šate
Oprava ihriska pri ZŠ
Zateplenie poţiarneho domu beţné výdavky

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

174 093,12

183 925,12

106 %

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 832,- EUR.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 174 093,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 182 093,12
EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Dotácia – Úrad vlády SR
Slovenská agentúra ţivot. prostredia
Ministerstvo ţivotného prostredia SR

Suma v EUR
Účel
8 000,00 Detské ihrisko
5 000,00 Kubašský ľemhalz
169 093,12 Zateplenie poţiarneho domu
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 277 651,00

627 284,77

49 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 277 651,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 627 284,77 EUR, čo predstavuje 49 % plnenie.
V roku 2019 bol dočerpaný úver v sume 247 162,96 EUR schválený obecným zastupiteľstva
dňa 09.02.2018, uznesením č.30/2018/9 na dofinancovanie stavby „kultúrny dom“ –
prestavba a prístavba budovy súpisné číslo 395“.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2018/15 zo dňa 26.10.2018 bolo schválené pouţitie
pouţitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2019 vo
výške 864 300,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
- spolufinancovanie projektu z eurofondov so spoluúčasťou 5 % na stavbu Zberný dvor vo
výške 14 300,- €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2019/11 zo dňa 13.2.2019 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu:
- v sume 8 000,- EUR na stavbu „Oprava strešnej konštrukcie ZŠ“ ako spolufinancovanie
projektu
- v sume 8 000,- EUR na stavbu „Detské ihrisko“ ako spolufinancovanie projektu
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2019/17 zo dňa 26.6.2019 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu:
- v sume 60 000,- EUR na rekonštrukciu školskej jedálne pri ZŠ
V skutočnosti bolo plnenie v sume 86 708,50 EUR na:
- stavbu „Kultúrny dom“ vo výške 19 205,43 EUR
- oprava strešnej konštrukcie ZŠ vo výške 7 503,07 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne ZŠ vo výške 60 000,- EUR
V roku 2019 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 60 000,- EUR (oprava strešnej konštrukcie
ZŠ)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 000,- EUR (stavebné úpravy poţiarna
zbrojnica)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 957,31 EUR (vratka nevyčerpaných FP
telocvičňa ZŠ)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 187,78 EUR ( PK -dopravné)
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2019 bola prijatá zábezpeka vo výške 200 000,- EUR na verejné obstarávanie stavby
„Kultúrny dom“.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

99 404,00

Skutočnosť k 31.12.2019
77 526,24

% plnenia
78 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 99 404,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
77 526,24 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie.
a) nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 888,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 785,98 EUR, čo
je 98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 66 611,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 437,77 EUR,
čo je 64 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú poplatky za MŠ a školské zariadenie,
stravné ŠJ.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 2,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2,20 EUR, čo je 110 %
plnenie. Uvedený príjem predstavujú vratky z dobropisov, z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 26 903,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 300,29 EUR,
čo predstavuje 109 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MŠVVaŠ SR
ÚPSVaR
Grant Nadácia ZSE
Grant Volkswagen Slovakia
Grant SFZ
Obec Hranovnica

Suma v EUR
Účel
24 441,00 Doplnenie špeciálnych
pracovných pozícií
1 459,29 Vytvorenie pracovných
v školskej kuchyni
3 000,00 Rozvoj školstva
100,00 Rozvoj školstva
200,00 Rozvoj školstva
100,00 Rozvoj školstva
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Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,-

0,

0

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 351,-

8 752,28

261

Príjmové finančné operácie:

V roku 2019 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 350,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky z vinkulačného účtu v sume 675,55 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

3 416 965,56

2 325 928,72

68 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 416 965,56 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 2 325 928,72 EUR, čo predstavuje 68 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

530 168,44

Skutočnosť k 31.12.2019
490 497,31

% čerpania
92 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 530 168,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 490 497,31 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 169 732,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
149 827,87 EUR, čo je 88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ v
sume 130 375,93 EUR, matriky a evidencie obyvateľov v sume 6 066,56 EUR, Stavebného
úradu v sume 2 226,87 EUR, mzdy zamestnancov v projekte „Šanca na zamestnanie“ v sume
997,09 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu, mzdy
zamestnancov v národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach“ v sume 9 801,42
EUR, odmeny za organizačnú a technickú prípravu volieb v sume 360,- EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 54 276,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 52 238,22
EUR, čo je 96 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 268 835,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 249 752,10
EUR, čo je 93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom, elektrina, voda, plyn,
servis a údrţba ČOV, opatrovateľské sluţby, odvoz odpadu a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 28 194,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 30 734,72 EUR,
čo predstavuje 109 % čerpanie. Suma zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce vo výške
21 117,62 EUR, rodinné prídavky a dávky v HN cez osobit. príjemcu vo výške 9 551,10
EUR, poskytnutie príspevku ÚPSVR na stravu pre deti s diétnym stravovaním vo výške 66,EUR.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9 130,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 944,40
EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie. Suma zahŕňa úroky z úveru ŠFRB vo výške 1 955,17
EUR, úroky z úverov SLSP vo výške 4 854,39 EUR a bankové poplatky vo výške 1 134,84
EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

1 670 438,12

672 310,92

% čerpania
40 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 670 438,12 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 672 310,92 EUR, čo predstavuje 40 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Stavba Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 1 097 163,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
266 368,43 EUR, čo predstavuje 24 % čerpanie.
b) Zateplenie budovy Poţiarnej zbrojnice
Z rozpočtovaných
180 593,12 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
180 494,47 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. Projekt bol financovaný formou dotácie
z Ministerstva ţivotného prostredia SR, v zastúpení SIEA a z vlastných zdrojov obce vo
výške 11 401,35 EUR.
c) Stavebné úpravy Poţiarnej zbrojnice
Z rozpočtovaných 56 709,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 56 708,77
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,- EUR a z vlastných zdrojov obce
vo výške 26 708,77 EUR.
d) Oprava strešnej konštrukcie budovy ZŠ
Z rozpočtovaných 68 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 67 503,07
EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. Projekt bol financovaný formou dotácie z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 60 000,- EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške
7 503,07 EUR.
e) Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne
Z rozpočtovaných 61 946,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 61 945,63
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

65 580,00

Skutočnosť k 31.12.2019
48 640,10

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 48 640,10,- EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 48 640,10 EUR,
čo predstavuje 74 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

1 147 279,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 110 980,40

% čerpania
97 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 1 147 279,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 110 980,40 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 672 966,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
671 743,56 EUR, čo je 99,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ, ZŠ,
ŠKD a ŠJ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 248 601,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 247 336,31
EUR, čo je 99,5 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 210 444,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 176 707,59
EUR, čo je 84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, elektrina, voda, plyn, výpočtová technika,
interiérové vybavenie a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 15 268,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 053,52 EUR,
čo predstavuje 99 % čerpanie. Suma zahŕňa odchodné, dopravné ţiakov a náhrady mzdy PN.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 139,42
EUR.

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

3 500,00

3 499,99

100 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Poznámka: plnenie skutočnosti rozpočtu v % je zaokrúhlené matematicky na celé číslo

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

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- prijaté zábezpeky
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019 v EUR
2 047 313,96
1 969 787,72
77 526,24

1 601 477,71
490 497,31
1 110 980,40

445 836,25
183 925,12
183 925,12
0

675 810,91
672 310,92
3 499,99

- 491 885,79
- 46 049,54
29 823,02
- 75 872,56
627 284,77
- 200 456,00
48 640,10

378 188,67
2 658 067,85
2 325 928,72
332 139,13
29 823,02
302 316,11
Strana 13

Schodok beţného a kapitálového rozpočtu v sume 46 049,54 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
bol upravený - zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 29 823,02 EUR
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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 813,03 EUR
- projekt „Doplnenie špec. pracovných pozícií ZŠ“ 3 147,78 EUR
- oprava ihriska pri ZŠ v sume 10 000,- EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 738,11 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000,00 EUR, a to na :
- výstavba detského ihriska v sume 8 000,- EUR
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu 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 631,32 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 851,- EUR.
f) nevyčerpané prostriedky z darov od Nadácie Volkswagen Slovakia a Nadácie ZSE
podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 3 100,- EUR,
g) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 120,- EUR,
h) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 421,78 EUR,
ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií v sume 378 188,67 EUR, bol pouţitý na:
- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 75 872,56 EUR.

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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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 302 316,11 EUR, navrhujeme pouţiť na :
-

-

tvorbu fondu prevádzky,
údrţby a opráv 8-bytovej jednotky
1 912,00 EUR
(zákon č.443/2010 Z.z.)
tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 300 404,11 EUR ako príjmové finančné
operácie.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prevod zostatku finančných operácií na účet
rezervného fondu za rok 2019 vo výške 300 404,11 EUR.
Na základe novely zákona č.583/2004 Z.z. a prijatím zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 boli vykonané legislatívne úpravy, ktorými sa zmenili pravidlá
pouţívania prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 36 zákona č.67/2020 Z. z. obec môţe aţ do 31.decembra 2021 na základe
rozhodnutia zastupiteľstva pouţiť na úhradu beţných výdavkov aj prostriedky rezervného
fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7
a 9 §12 ods. 3 ZRPÚS.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.35/2018/15, zo dňa 26.10.2018
obstaranie: Kultúrny dom
- uznesenie č.3/2019/11, zo dňa 13.2.2019
Obstaranie: Oprava strešnej konštrukcie ZŠspolufinancovanie
- uznesenie č.5/2019/17, zo dňa 26.6.2019
Obstaranie: rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ
- krytie schodku rozpočtu
Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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915 184,49
92 312,78
0
0

19 205,43

7 503,07

60 000,00
0
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

0
920 788,77

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
599,11
1 327,28
905,50

1 020,89

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo
v súlade s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- upgrade programu Byt. hospodárstvo, DF2019/140
- revízie plyn. kotlov, DF2019/143
- výmena ventilov - voda , DF2019/461
- odborná prehliadka plyn. kotlov, DF2019/472
- výmena poist. ventilu spätnej klapky, DF2019/494
KZ k 31.12.2019

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019

Suma v EUR
8 694,57
1 912,00
1 173,89:
168,00
370,56
48,83
536,50
50,00
9 432,68
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

5 773 433,23

6 653 416,11

Neobeţný majetok spolu

3 675 011,47

4 005 298,37

0

0

3 329 569,95

3 659 856,85

345 441,52

345 441,52

2 097 560,79

2 648 095,74

1 335,73

1 278,88

551 085,15

753 045,72

997,62

982,53

9 168,54

11 538,93

1 534 973,75

1 881 249,68

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

860,97

22,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 773 433,23

6 653 416,11

Vlastné imanie

3 973 532,91

4 267 810,32

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

3 973 532,91

4 267 810,32

698 132,47

1 048 078,64

800,00

800,00

93 145,79

36 226,90

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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Dlhodobé záväzky

226 028,82

414 856,92

69 642,59

78 448,59

308 515,27

517 746,23

1 101 767,85

1 337 527,15

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči bankám – leasing
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

517 746,23 EUR
8 838,93 EUR
189 272,27 EUR
14 558,93 EUR
9 215,33 EUR
8 980,30 EUR

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

SLSP

Rekonštr.verej
osvetlenia
Refinancov.
Stavba
Kult.dom

SLSP
SLSP

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

128 254,03

10 428,00

969,94

57 312,23

r. 2025

133 612,00

13 368,00

1 409,59

74 570,00

r. 2025

400 000,00

14 136,00

1 147,29

385 864,00

r.2028

Rok
splatnosti

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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.

Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2019
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :
Text

Suma v EUR

Skutočné beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- 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 leasingu
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 leasingu
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

1 764 548,45
89 421,08
1 853 969,53
517 746,23

189 272,27
8 838,93
715 857,43
189 272,27

8 838,93
198 111,20
517 746,23

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné beţné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

517 746,23

1 853 969,53

27,9 %

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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2018
Spolu upravené beţné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019
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Suma v EUR

1 764 548,45
89 421,08
1 853 969,53
740 221,52

860,00
741 081,52
1 112 888,01

36 754,00
7 614,71

4 854,39
1 955,17
51 178,27
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené beţné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

51 178,27

1 112 888,01

4,6 %

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

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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- beţné výdavky na úhradu nákladov spojených
s činnosťou
-1OFK 1934 Spišské Bystré
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré
SČK miestny spolok Sp. Bystré
ZO SZ včelárov Sp. Bystré
SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré
Stolnotenisový klub Sp. Bystré
DHZ Sp. Bystré
Kubašanček
SZ chovateľov Spišské Bystré
KVH Tatry

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-29 000,-- EUR
2 850,-- EUR
550,-- EUR
250,-- EUR
800,-- EUR
1 000,-- EUR
5 800-- EUR
350,-- EUR
150,-- EUR
600,-- EUR

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-38 711,-- EUR
2 371,52 EUR
550,- - EUR
250,-- EUR
800,--EUR
1 000,--EUR
5 800,-- EUR
350,-- EUR
85,10 EUR
600,-- EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4289,00
478,48
0
0
0
0
0
0
64,90
0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2015 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

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

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

289 350,08
21 080,63

289 350,08
21 080,63

Rozdiel - vrátenie
0
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

744 466,29

741 653,26

Rozdiel - vrátenie
5 960,81

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

MV SR

Beţné výdavky - matrika

MV SR
OÚ Prešov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

8 003,00

8 003,00

0

Beţné výdavky – register obyvat.

885,48

885,48

0

Beţné výdavky –ţivotné prostredie

238,93

238,93

0

3 338,14

3 338,14

0

Od. starostl. o ŢP

MDVRR SR

Beţné výdavky – staveb. poriadok

MDVRR SR

Beţné výdavky – miestne komunik.

110,42

110,42

0

OÚ Poprad

Beţné výdavky –voľby referendum

4 248,96

4 248,96

0

ÚPSVaR

Beţné výdavky – strava deti v HN,

47 257,40

36 536,60

10 720,80

školské pomôcky
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ÚPSVaR

Beţné výdavky- §50j

IA MPSVR

Beţné výdavky- terénna soc. práca

DPO SR

Beţné výdavky- DHZO

Úrad vlády SR

Beţné výdavky – oprava ihriska pri
ZŠ

MŠVVaŚ

1 006,34

1 006,34

0

13 490,68

13 490,68

0

5 248,21

5 248,21

0

10 000,00

10 000,00

0

60 000,00

60 000,00

0

30 000,00

30 000,00

0

Kapit. výdavky- oprava strešnej
konštrukcie ZŠ

Ministerstvo
vnútra SR

Kapitálové výdavky –

Slovenská
agentúra ŢP

Kapitálové výdavky –
Kubašský ľemhalz

5 000,00

5 000,00

0

Úrad vlády SR

Kapitálové výdavky- Detské ihrisko

8 000,00

8 000,00

0

Ministerstvo
ŢP SR

Kapitálové výdavky – zateplenie
169 093,12

169 093,12

0

Ministerstvo
ŢP SR

Beţné výdavky – zateplenie
3 458,00

3 458,00

0

c)

stavebné úpravy poţiarna zbrojnica

poţiarneho domu
poţiarneho domu

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Fond

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5 000,00

5 000,00

0

-4-

Fond na podporu umenia

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 ţiadnu zmluvu s inou obcou.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok beţného a kapitálového rozpočtového
hospodárenia vo výške 75 872,56 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu
rezervného fondu vo výške 300 404,11 EUR.
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