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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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Finančné operácie
boli schválené ako schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2018 uznesením č. 1/2019.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostom obce dňa 30. 04.
2019
- druhá zmena bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostom obce dňa 31. 08.
2019
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostom obce dňa 31. 12. 2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

286.426,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
128.935,60

195.426,00
0,00
91.000,00
286.426,00

123.515,60
204,00
5.216,00
121.119,09

38.291,00
107.135,00
141.000,00
0

71.047,57
296,00
49.775,52
7.816,51

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
128.935,60

Skutočnosť k 31.12.2019
128.937,09

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 128.935,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
128.937,09 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
123.515,60

Skutočnosť k 31.12.2019
123.517,09

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 123.515,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
123.517,09 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
51.922,00

Skutočnosť k 31.12.2019
51.919,04

% plnenia
99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 42.997,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6.985,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.984,49 EUR, čo je
99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.785,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume
1.199,22 EUR.
Daň za psa 110,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1.821,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 6,00 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
5.713,38

Skutočnosť k 31.12.2019
5.718,16

% plnenia
100,08

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5.344,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.344,38 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov
a objektov vo vlastníctve obce, príjem za nájom poľnohospodárskej pôdy.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z vkladov
Administratívne poplatky - správne poplatky, relácie v rozhlase, úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 369,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 373,78 EUR, čo je
101,26 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
817,83

Skutočnosť k 31.12.2019
817,83

% plnenia
100,00

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov (el. energia, plyn).
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 65.062,39 EUR bol skutočný príjem vo výške 65.062,06
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Prešov
VÚ ŠR KÚŽP Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov
MF SR

Suma v EUR
56,43
15,99
24,40
574,22
1.500,00

MF SR
MF SR
Pôdohospodárska platobná agentúra

Účel

REGOB
Životné prostredie
Register adries
Voľby do VUC 2018
Dotácia – „Vybavenie kancelárie
I. kontaktu“
6.500,00 Dotácia – „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci
Renčišov“.
2.219,74 Voľby prezidenta SR, Voľby do
EP 2020
54.745,50 Projekt „Rekonštrukcia
miestnych komunikácii v obci
Renčišov“.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
204,00

Skutočnosť k 31.12.2019
204,00

% plnenia
100,00

Kapitálové príjmy tvorí:
- príjem za predaj obecného pozemku vo výške 204,00 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
5.216,00

Skutočnosť k 31.12.2019
5.216,00

% plnenia
100,00

Finančné operácie tvorili:
- použitie rezervného fondu (kúpa pozemkov) vo výške 216,00 €,
- vrátenie poskytnutej krátkodobej pôžičky pre MAS Partnerstvo Bachureň vo výške 5.000,00 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
121.119,09

Skutočnosť k 31.12.2019
121.121,30

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 121.119,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 121.121,30 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
71.047,57

Skutočnosť k 31.12.2019
71.049,78

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 71.047,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
71.049,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 22.879,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22.879,12 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 8.047,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8.049,13 EUR, čo
je 100,02 % čerpanie. Patria sem odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za
zamestnancov OcÚ.
Energie – el. energia OcU, plyn
Z rozpočtovaných 1.820,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 1.820,00 EUR, čo
je 100,00 % čerpanie.
Cestovné náhrady tuzemské – starosta obce
Z rozpočtovaných 754,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 753,97 EUR, čo je
100,00 % čerpanie.
Telekomunikačné služby
Z rozpočtovaných 454,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 453,76 EUR, čo je
99,95 % čerpanie – výdavky za používanie pevnej linky a mobilu OcU.
Interiérové vybavenie
Z rozpočtovaných 2.324,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2.324,02 EUR, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na „Vybavenie kancelárie I. kontaktu“ (dotácia z MF
SR vo výške 1.500,00 €) a výdavky na obstaranie vybavenia kuchyne a podkrovia OcU vo výške
824,02 €.
Všeobecný materiál
Z rozpočtovaných 259,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 258,67 EUR, čo je
99,87 % čerpanie – výdavky na kancelárske, hygienické, čistiace, pracovné pomôcky.
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení
Z rozpočtovaných 1.783,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 1.782,71 EUR, čo
je 99,98 % čerpanie – výdavky na elektrospotrebiče, nábytok – podkrovie OcU.
Stravovanie
Z rozpočtovaných 1.206,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 1.206,00 EUR, čo
je 100 % čerpanie – výdavky na stravné lístky zamestnancov OcU.
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Špeciálne služby
Z rozpočtovaných 1.725,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 1.725,00 EUR, čo
je 100 % čerpanie – výdavky na vyhotovenie geometrického plánu, prepracovanie dokumentácie
Ochrana pred požiarmi.
Transfery cirkvi
Z rozpočtovaných 2.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2.000,00 EUR, čo
je 100,00 % čerpanie – poskytnutý peňažný dar z rozpočtu obce na opravu strechy kostola.
Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných 4.860,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4.860,00 EUR, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt „DHZ obce Renčišov“ (240,00 €) a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie
k uvedenému projektu (4.620,00 €).
Výdavky na nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 2.361,12 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.361,12 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 12.852,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2019 v sume 12.852,16
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Významnými položkami boli výdavky na projekt
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“, a to vo výške 6.500,00 € (dotácia z MF SR)
a 4.969,98 € (vlastné prostriedky).
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
296,00

Skutočnosť k 31.12.2019
296,00

% čerpania
100,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt „Vybavenie kultúrneho domu“ – financovaný z kapitálovej dotácie z MF SR
V roku 2018 bola obci poskytnutá kapitálová dotácia z MF SR na projekt „Vybavenie kultúrneho
domu“. Z tejto dotácie obec vyčerpala v roku 2018 celkom 7.920,00 €. V roku 2019 použila obec
na uvedený účel zvyšok nevyčerpaných prostriedkov (80,00 €).
b) Kúpa pozemkov
Z rozpočtovaných 216,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 216,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Po uskutočnení projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“
dala obec vypracovať porealizačné zameranie, na základe ktorého potom vysporiadala pozemky
pod miestnou komunikáciou (odkúpila ich do vlastníctva obce).
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
49.775,52

Skutočnosť k 31.12.2019
49.775,52

% čerpania
100,00

Uvedená suma 49.775,52 € predstavuje splatenie istiny krátkodobého úveru, ktorý bol obci
poskytnutý na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
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Renčišov“. V roku 2019 Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala kontrolu uskutočnenia
daného projektu a následne nám poskytla finančné prostriedky na jeho financovanie. Z týchto
prostriedkov bol splatený uvedený úver.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce - PREBYTOK

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
123.517,09
71.049,78
52.467,31
204,00
296,00
-92,00
52.375,31
5.216,00
49.775,52

-44.559,52
128.937,09
121.121,30
7.815,79

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 52.375,31 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 použitý na
financovanie schodku finančných operácií vo výške 44.559,52 €.
Na základe uvedeného dosiahla obec v roku 2019 prebytok hospodárenia vo výške 7.815,79
€.
Zostatok prebytku bežného a kapitálového rozpočtu po vysporiadaní schodku finančných
operácii 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
7.815,79 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7.815,79 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 7.815,79 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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..
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- kúpa pozemkov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
4.840,75
2.688,05
-216,00
7.312,80

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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie (stravné lístky)
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
220,70
220,70
0

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
381.696,95

383.247,83

0

0

381.696,95

383.247,83

0

0

14.385,44

16.819,74

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
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Krátkodobé pohľadávky

2.444,53

2.053,59

Finančné účty

6.940,91

14.766,15

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

5.000,00

0

111,58

278,31

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

396.193,97

400.345,88

Vlastné imanie

166.356,94

250.678,64

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

166.356,94

250.678,64

52.660,18

3.127,26

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

2.884,66

3.127,26

49.775,52

0

177.176,85

146.539,98

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

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 dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné záväzky voči zamestnancom
Všetky uvedené záväzky sú v lehote splatnosti.

364,75 EUR
1.631,01 EUR
1.071,56 EUR
59,94 EUR

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
V roku 2019 obec neposkytla žiadnu dotáciu právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2019 nemala založenú žiadnu koncesiu, živnosť – nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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) zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

OU Prešov

REGOB

56,43

56,43

0

OU Prešov

Register adries

24,40

24,40

VÚ ŠR KÚŽP

Životné prostredie

15,99

15,99

0

1.356,86

1.133,81

223,05

839,20

679,98

159,22

8.000,00

8.000,00

0

Prešov
OU Prešov

Voľby prezidenta SR

OU Prešov

Voľby do EP 2020

MF SR

Kapitálová dotácia na projekt
„Vybavenie kultúrneho domu“
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MF SR

Bežná dotácia na projekt

1.500,00

1.500,00

0

6.500,00

6.500,00

0

54.745,53

54.745,53

0

„Obstaranie vybavenia kancelárie I.
kontaktu s občanmi“
MF SR

Kapitálová dotácia na projekt
„Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“

Pôdohospodárska Kapitálová dotácia na projekt
platobná

„Rekonštrukcia miestnych

agentúra

komunikácii v obci“

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-1-

Mesto Sabinov-SOcU

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

140,00

133,28

6,72

0

256,53

-256,53

opatrovateľská služba
Mesto Sabinov-SOcU
stavebný úrad
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemá žiadne vzťahy k rozpočtom VÚC.

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

V Renčišove, dňa 01. 06. 2020

Vypracovala: Bc. Ivana Zacharská

Predkladá: Miroslav Paločko -starosta
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Uznesenie zastupiteľstva § 16
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/2020 zo dňa 17. 6. 2020.
schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 7.815,79 EUR.
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