Individuálna výročná správa
Obce Kojatice
za rok 2020

............................
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starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Rok 2020 bol tak ako rok 2019 ťažkým rokom, čo sa týka môjho pôsobenia vo funkcii
starostu obce Kojatice.
Keďže predchádzajúce obecné zastupiteľstvo už neschvaľovalo rozpočet na rok 2019, že
nech to urobí až nové obecné zastupiteľstvo, bolo to z môjho terajšieho pohľadu najhoršie
„rozhodnutie“.
Nové obecné zastupiteľstvo celý rok 2019 napádalo rôzne uznesenia a rozpočet neschválilo.
To znamená, fungovali sme v „rozpočtovom provizóriu“ z roku 2018.
Rok 2020 bol obdobným ako rok 2019. Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočet na rok
2020 napokon schválili, až dňa 17.09.2020, aj napriek využitiu sistančného práva starostu obce,
pretože pozmenený návrh rozpočtu na rok 2020 poslancami OZ odporoval záujmom obce,
nebol v súlade s platnými uzneseniami, podpísanými zmluvami a obmedzoval aj výdavky na
bežný chod obce, čo pri schvaľovaní rozpočtu v septembri 2020 bolo zjavné.
Rok 2019 a aj rok 2020 sa niesol podaniami na rôzne inštitúcie, zo strany poslancov a obce,
kde bolo potrebné vynaložiť veľa zbytočnej energie, ktorú sme mohli úplne inak využiť.
No aj napriek všetkému sa život v obci nezastavil, len vo veľkej miere obmedzil.
K obmedzeniu života, nie len v obci ale na Slovensku a celom svete, prispela aj
epidemiologická situácia v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu
koronavírusu Covid-19, s čím súviseli aj zvýšené výdavky z rozpočtu obce.
Napriek tomu obec realizovala projekty z NFP: Miestna občianska poriadková služba v obci
Kojatice, Národný projekt TSP II, Miestny vodovod – rómska osada, Zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej školy Kojatice, začatie výstavby Komunitného centra.
Ďakujem pracovníčkam obecného úradu a tým poslancom a občanom, ktorí nám pomáhali
a pomáhajú zvládať tieto problémy a spoločne sa ich snažiť riešiť.
S úctou a pokorou
Anton Aštary, starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kojatice
Sídlo: Kojatice 200, 082 32, Svinia
IČO: 00327263, DIČ: 2020543184
Štatutárny orgán obce: starosta obce, obecné zastupiteľstvo
Telefón: 051/7499520
E-mail: obec@kojatice.sk
Webová stránka: www.kojatice.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Anton Aštary
Zástupca starostu obce: Ján Mikula
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský
Obecné zastupiteľstvo po voľbách v roku 2018 od 10.12.2018: Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš
Baňas, Marián Kendický, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal Roba, Mgr. Ľuboš
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Zlatohlavý do 24.02.2020, kedy sa vzdal mandátu poslanca OZ a dňa 24.02.2020 zložil sľub
poslanca OZ Ľuboš Kočiš.
Komisie:
Komisia verejného poriadku a sťažností: predseda: Baňas Matúš, Mgr. členovia: Gašparik
Peter, Ing. Kočiš Vlastimil, ml.
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: predseda: Zlatohlavý Ľuboš, Mgr. členovia:
Brlicová Mikulová Renáta, Fatľa Peter, Mgr., Namešpetrová Ľudmila, Mgr., Paľo Peter, Tartaľ
Marek, Mgr., Tartaľová Mária, Mgr.
Komisia stavebná a ochrany životného prostredia: predseda: Kendický Marián členovia: Aštary
Matúš, Ing., Kozák Marcel, Petrik Stanislav, Ing.
Finančná komisia: predseda: Aštary Matúš, Ing. členovia: Petrik Lukáš, Polák Lukáš, JUDr.
Obecný úrad: Monika Marusinová – referát ekonomický
Oľga Kozáková – referát sekretariát
Mgr. Beáta Miženková – terénna sociálna pracovníčka
Ladislav Arvai – prevádzkový pracovník
Mgr. Zuzana Beňová – referát sekretariát od 5/2014 MD,RD, ukončený pracovný
pomer k 25.03.2020 dohodou
Školstvo:
Základná škola – riaditeľka Mgr. Natália Theiszová, Mgr. Denisa Matiová-učiteľka, PaedDr.
Ivana Kirňáková-učiteľka ukončený pracovný pomer dohodou k 31.07.2020, Mgr. Miriam
Hadzimová-učiteľka, Mgr. Kristína Figulová-učiteľka pracovný pomer od 01.09.2020, Mgr.
Ľudmila Namešpetrová-asistentka učiteľa, Bc. Mariana Fatľová-asistentka učiteľa, Mgr. Lenka
Wagnerová-učiteľka evanjelického náboženstva, Mgr. Eva Kravčíková–učiteľka
rímskokatolíckeho náboženstva – nástup po MD,RD 15.08.2020 - zastupovanie počas MD,RD
Vdp. Juraj Valluš-učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva ukončený PP 14.08.2020, Margita
Poláková-školníčka
Materská škola – riaditeľka Bc. Bibiana Caletková,, Mária Aštaryová-učiteľka, Mgr. Mária
Tartaľová-učiteľka nástup na MD,RD 7/2019, Mgr. Klaudia Tartaľová-učiteľka od 10/2019 –
do 6/2020 projekt ÚPSVR Prešov praxou k zamestnaniu, Dana Čechová-školníčka
Školská jedáleň – vedúca Juliana Karafová, Eva Poláková-kuchárka, Monika Hubová-pomocná
pracovná sila, Janka Semanová-pomocník v kuchyni od 10/2019 - do 6/2020 projekt ÚPSVR
Prešov pracuj v školskej kuchyni
Školský klub detí – Mgr. Valéria Čobirková
Miestne občianske poriadkové služby – Emil Giňa st., Emil Giňa ml., Vojtech Giňa od 4/2019,
Michal Kaleja
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Obecné
zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Referát
sekretariát

Starosta obce

Obecný úrad

Komisie OZ

Referát
ekonomický

Školstvo

Terénna
sociálna práca
Prevádzkový
pracovník

Rozpočtové organizácie obec nemá zriadené.
Príspevkové organizácie obec nemá zriadené
Neziskové organizácie obec nemá zriadené.
Obchodné spoločnosti obec nemá zriadené.
Obec Kojatice má založené občianske združenie s názvom Komunitné centrum Kojatice, sídlo
združenia: Kojatice 200, predmet činnosti: činnosť ostatných členských organizácií, činnosť
záujmových zväzov, spolkov, klubov. Od roku 2011 účet v banke zrušený, združenie
nevykazuje žiadnu činnosť. V roku 2015 občianske združenie nevykonávalo svoju činnosť
nemalo žiadne príjmy a výdavky.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízie a ciele obce: Všetky vízie a ciele sú zakotvené jak v „ÚPN-O“ tak v „PHSR“- Obce
Kojatice a Komunitnom pláne obce Kojatice. My sa snažíme podľa finančných možností
napĺňať tieto strategické dokumenty a prispievať k skvalitneniu života u nás v obci. Čas
ukazuje, že je potrebné tieto dokumenty aktualizovať, podľa potrieb obce a jej občanov a aj pre
budúci rozvoj obce. V roku 2019 obec začala predbežné zisťovania a výber lokalít a v roku
2020 bolo vybraných 10 lokalít k Zmenám a doplnkom ÚPN–O Kojatice.
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5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Kojatice sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy na
severe Šarišskej vrchoviny v sútoku riek Malá Svinka a Veľká Svinka. Leží v okrese Prešov
v jeho západnej časti.
Susedné mestá a obce: Najbližšie k obci je krajské mesto Prešov vzdialené cca 15 km. Susedné
obce katastra Kojatice a katastra Šarišské Lužianky sú: Svinia, Župčany, Chmiňany, Brežany,
Rokycany, Bzenov.
Celková rozloha obce: 1062 ha
Nadmorská výška: od 318 – do 468 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Hustota obyvateľstva/ha 0,92187, počet obyvateľov 1152
Národnostná štruktúra : slovenská, rómska, poľská, talianska
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímskokatolícka cirkev, Evanjelická
cirkev augsburského vyznania
Vývoj počtu obyvateľov : k 31.12.2011 – 1039
k 31.12.2012 – 1053
k 31.12.2013 – 1072
k 31.12.2014 – 1070
k 31.12.2015 – 1097
k 31.12.2016 – 1115
k 31.12.2017 – 1133
k 31.12.2018 - 1144
k 31.12.2019 – 1149
k 31.12.2020 - 1152
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 4% - 10%
Nezamestnanosť v okrese: 8,69%
Vývoj nezamestnanosti: mierne narastajúci
5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom poli štítu na zelenom trojvrší strieborný doľava hľadiaci orol
s roztvorenými krídlami so zlatou zbrojou sprevádzaný na pravej strane jednou zlatou a na
ľavej strane dvomi zlatými hviezdami.
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Vlajka obce : Je vo farbách zelená, biela, modrá a žltá. Vlajka má pomer strán 2:3 a je
ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky.
Pečať obce : Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC KOJATICE“
5.5. Logo obce
Obec Kojatice nemá vlastné logo.
5.6. História obce
Najstaršia písomné správa o obci Kojatice je z roku 1248. Najstaršia písomná zmienka o obci
Šarišské Lužianky je z roku 1335. Dnešná obec vznikla zlúčením dvoch obcí Kojatice,
Kojatická Dolina a Šarišské Lužianky v roku 1970. Preto má obec dve katastrálne územia.
5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja v Kojaticiach z roku 1784.
5.8. Významné osobnosti obce
Róbert Koráb – učiteľ, v roku 1940 odvlečený do gulagu.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Všetky poskytované služby boli v roku 2020 veľmi ovplyvnené pandémiou Covid-19, ktorá
zasiahla nie len Slovensko ale celý svet.
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola Kojatice, Kojatice 84, počet žiakov 47 v školskom roku 2019/2020, počet
žiakov 53 v školskom roku 2020/2021.
Materská škola Kojatice, Kojatice 199, počet detí 22 v školskom roku 2019/2020, počet detí 17
v školskom roku 2020/2021.
Na mimoškolské aktivity je zriadené v priestoroch obecného úradu elokované pracovisko
Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, pobočka Kojatice, riaditeľ Július Selčan, počet žiakov
69 v školskom roku 2019/2020, počet žiakov 69 v školskom roku 2020/2021.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie počtu tried hlavne u rómskych žiakov a predškolákov.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť občanom obce Kojatice poskytujú zdravotnícke zariadenia v okolitých
obciach a to:
v obci Svinia – MUDr. Mária Kyslanová , všeobecný lekár pre dospelých a MUDr.
MUDr. Zuzana Viľchová, stomatológ,
v obci Chminianska Nová Ves – MUDr. Miroslava Novysedláková, pediater
Polikliniky a nemocnica s poliklinikou sú v meste Prešov vzdialenom cca 15 km.
Lekárne môžu občania obce navštíviť v obciach Svinia, Chminianska Nová Ves a v meste
Prešov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zmluvných lekárov.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec nemá zriadenú opatrovateľskú službu, hlavným dôvodom je nedostatok finančných
prostriedkov na prevádzkovanie takýchto služieb. Asistenčnú pomoc v oblasti sociálnych
služieb pre obec zabezpečuje Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš v Prešove :
- Zariadenia sociálnych služieb a DSS v meste Prešov, Chminianskej novej Vsi...
Obec v spolupráci s n. o. Viktória v roku 2015 otvorila denný stacionár pre seniorov
v priestoroch obecného úradu – kultúrneho domu. Pre veľmi nízky záujem o túto službu zo
strany seniorov bol denný stacionár k 31.12.2015 zrušený.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na sociálne slabších, seniorov a ZŤP, ale skôr v oblasti opatrovateľskej služby, či už
v domácnosti alebo prostredníctvom domov sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- obecná knižnica, materská škola, základná škola, základná umelecká škola, futbalový
klub, stolnotenisový oddiel v roku 2019 ukončil činnosť, únia žien Slovenska,
dobrovoľný hasičský zbor.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na deti, mládež a seniorov a na rozvoj športu hlavne futbalu.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Predajne potravín a zmiešaného tovaru - COOP Jednota s.d.,
- Bar U Popa, Kojatice 64
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Podnikatelia v obci a živnostníci prevažne – stavebníctvo, drevárska výroba, výroba
obalov z plastov
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárske družstvo Šarišan a samostatne hospodáriaci roľníci
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodárstvo, stavebníctvo, drevársku výrobu a služby.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Obec Kojatice v spolupráci s hlavným kontrolórom obce zostavila návrh rozpočtu na rok 2020
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 a dňa
29.11.2019 bol zverejnený na stránke obce www.kojatice.sk a úradnej tabuli. Návrh rozpočtu
obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Návrh rozpočtu na rok 2020 nebol na zasadaní OZ dňa 16.12.2019 schválený.
Niektorými poslancami boli na rokovaní OZ dňa 24.02.2020 predložené pozmeňovacie návrhy
k Návrhu rozpočtu na rok 2020, ktoré boli dňa 06.03.2020 prerokované na spoločnom
pracovnom stretnutí za prítomnosti poslancov, zamestnancov obce, členov finančnej komisie
a hlavného kontrolóra obce. Dňa 22.05.2020 na rokovaní obecného zastupiteľstva prerokovaný
návrh rozpočtu na rok 2020 nebol opätovne schválený.
Obec v spolupráci s hlavným kontrolórom obce zaktualizovala návrh rozpočtu na rok 2020
podľa spresnenej prognózy MF SR a skutočnosti k 30.6. a dňa 11.08.2020 zverejnila na stránke
obce www.kojatice.sk a úradnej tabuli Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2020.
Na rokovaní OZ dňa 21.08.2020 poslanci predložili pozmeňovacie návrhy k návrhu rozpočtu
na rok 2020 a aj ich schválili a zároveň schválili rozpočet na rok 2020 so zapracovanými
pozmeňovacími návrhmi.
Starosta Obce Kojatice v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nepodpísal uznesenia č. 79/08/2020 a č. 78/08/2020,
ktoré boli prijaté na šestnástom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach dňa
21.08.2020.
Na rokovaní OZ dňa 17.09.2020 poslanci opätovne schválili predložené pozmeňovacie návrhy
k návrhu rozpočtu na rok 2020 a zároveň schválili rozpočet na rok 2020 so zapracovanými
pozmeňovacími návrhmi.
Starosta Obce Kojatice v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uplatňuje sistančné právo a uznesenia č. 93/09/2020
a 94/09/2020 nepodpisuje, nakoľko odporuje záujmom obce, nie je v súlade splatnými
uzneseniami a podpísanými zmluvami.
Napriek využitiu sistančného práva starostom obce boli uznesenia poslancami potvrdené 3/5
väčšinou poslancov a teda platné.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol schválený rozpočet obce
Kojatice na rok 2020.
Obec vykazovala plnenie rozpočtu v stĺpci schválený rozpočet a v stĺpci rozpočet po zmenách
posledný schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom na rok 2020, ktorý bol schválený dňa
17.09.2020 uznesením č. 94/09/2020.
Obec Kojatice bola do 17.09.2020 v rozpočtovom provizóriu.
Zmeny rozpočtu: - žiadne.
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený
rozpočet rok 2020
dátum schválenia
OZ, 17.09.2021

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

954111

954111

986370,03

103,38

644617
214800
94694
-

644617
214800
94694
-

695289,33
243609,17
47471,53
-

107,86
113,41
50,13
-

954111

954111

976449,88

102,34

604781
349160
170
-

604781
349160
170
-

663442,08
300833,56
12174,24
-

109,70
86,16
7161,32
-

0

0

9920,15

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7.1.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
954111

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

986370,03

103,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 954111 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 986370,03 EUR, čo predstavuje 103,38 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
644617

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

695289,33

107,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 644617 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
695289,33 EUR, čo predstavuje 107,86 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
368656

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

376528,62

102,14

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 341508 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 352601,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,25 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16648 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13664,38 EUR, čo
predstavuje plnenie na 82,08 % plnenie.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 573,75 EUR, čo
predstavuje plnenie na 114,75 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 10000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9688,51 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,89 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
28375

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

24473,33

86,25

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7348,68 EUR, čo je
99,98 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 20525 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16010,63 EUR, čo je
78,01 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1114,02 EUR, čo je
222,80 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
IApOP ZaSI
MPSVR SR, Bratislava v zastúpení
MV SR, Bratislava
OÚ, odbor školstva Prešov

Suma v EUR
16106,62
49106,60
160951

OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov

1651
4100

OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
MV SR, OU, Prešov
ÚPSVaR Prešov

6909
1451
1712
1000
800
1000
2641,72
13891,20

ÚPSVaR, Prešov

199,20

ÚPSVaR, Prešov

452,35

Účel
Výkon terénnej sociálnej práce
Zabezpečenie miestnej občianskej
poriadkovej služby
Normatívne finančné
prostriedky ZŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Sociálne znevýhodnené
prostredie - ZŠ
Asistenti učiteľa – ZŠ
Príspevok na 5.ročné deti - MŠ
Príspevok na učebnice ZŠ
Príspevok na školu v prírode
Mimoriadne výsledky žiakov
Letná škola - ZŠ
Celoplošné testovanie Covid-19
Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Výkon osobitného príjemcu
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ÚPSVaR, Prešov
MV SR, OU, Prešov
MV SR, OU, Prešov
MV SR, OU, ŽP, Prešov
OU, OVVS, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ŠÚ SR, Bratislava

16856,89
376,20
26
108,29
1356,10
5272,65
6127,56
2192

Osobitný príjemca
REGOB-hlásenie pobytu občanov
Register adries
Starostlivosť o životné prostredie
Voľby NR SR
Pracuj v školskej kuchyni §54c - ŠJ
Praxou k zamestnaniu §54a - MŠ
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021
Z rozpočtovaných grantov a transferov 247586 EUR bol skutočný príjem vo výške 294287,38
EUR, čo predstavuje 118,86 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Príspevok na školu v prírode pre ZŠ nebol čerpaný, bol vrátený v roku 2020.
Nevyčerpané prostriedky z dotácií v roku 2020 boli vyčerpané v súlade so zákom do
31.03.2021 alebo vrátené v roku 2021.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
214800
243609,17
113,41
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 214800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 243609,17 EUR, čo predstavuje 113,41 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 214800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 243609,17 EUR, čo
predstavuje 113,41 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR, Bratislava

Suma v EUR
28488,03

MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava,

60978,35
17713,13

MŽP SR, Bratislava

136429,66

Účel
Rekonštrukcia budovy hasičskej
zbrojnice
Rómska osada – miestny vodovod
Komunitné centrum Kojatice
Zníženie energetickej náročnosti
budovy Materskej školy Kojatice

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
94694
47471,53
50,13
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 94694 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 47471,53 EUR, čo predstavuje 50,13 % plnenie.
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Dotácie z roku 2019 nevyčerpané, zapojené do rozpočtu v roku 2020 a čerpané v roku 2020
alebo vrátené v roku 2020
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
OÚ, odbor školstva, Prešov
4963,09
Normatívne finančné
prostriedky ZŠ - vyčerpané
ÚPSVaR, Prešov
1435,20
Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením – vrátená
nepoužitá dotácia
ÚPSVaR, Prešov
1193,84
Osobitný príjemca - vyčerpané
MV SR, Bratislava
7000
Podpora svojpomocnej výstavby
obydlí a vysporiadania
vlastníckych vzťahov
prostredníctvom budovania
infraštruktúry – rómska osada –
vrátená nepoužitá dotácie
V roku 2020 príjmové finančné operácie:
- zostatok prostriedkov ŠJ z predchádzajúcich rokov v sume 1427,40 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
- vrátenie prijatej zábezpeky z r.2019 vo výške 12000,00 EUR - verejné obstarávanie na
projekt Komunitné centrum Kojatice.
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR – vo výške 19452,00 EUR.
7.1.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
954111

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

976449,88

102,34

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 954111 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 976449,88 EUR, čo predstavuje 102,34 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
rok 2020 po poslednej
zmene
604781
663442,08
109,70
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 604781 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 663442,08 EUR, čo predstavuje 109,70 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 303349 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
318425,94 EUR, čo je 104,97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov na výkon TSP, pracovníkov školstva a školských zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD,
pracovníkov na zabezpečenie MOPS, od 10/2019 do 6/2020 aj 2 pracovníkov na projekty
zamestnanosti §54a v MŠ a §54c v ŠJ. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené
schválením Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, zvyšovaním platov pracovníkov v školstve a ich platového zatriedenia,
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zvýšením minimálnej mzdy, zvýšenie platu starostu a hlavného kontrolóra podľa zákona, a tým
došlo k zvýšeniu výdavkov na celkové mzdy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 105055 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
108613,56 EUR, čo je 103,39 % čerpanie. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené
zvyšovaním platov podľa Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, zvyšovaním platov pracovníkov v školstve a ich platového
zatriedenia, zvýšením minimálnej mzdy a tým došlo k zvýšeniu celkových odvodov.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 180997 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
218886,66 EUR, čo je 120,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, TSP, kultúrne služby, rekreačné a športové služby, spoločenské služby,
ochrana pred požiarmi, nakladanie s odpadmi, rozvoj obcí, verejné osvetlenie, cestná doprava
a i.. V tom sú výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Zvýšenie čerpania výdavkov
bolo spôsobené najmä pandémiou Covid-19..., nerozpočtované výdavky na voľby, sčítanie
obyvateľov, dohody o vykonaní práce – FK, upratovanie, ... , rekonštrukcia a oprava budovy
MŠ ..., zvýšenie nákupu potravín z dotácie na stravu pre deti ZŠ a MŠ, ... výdavky na vodovod
v rómskej osade, výdavky na služby - výstavba KC...
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 15380 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 17515,92
EUR, čo predstavuje 113,89 % čerpanie. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené
vyplatením odstupného.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
349160

Skutočnosť k 31.12.2020
300833,56

% čerpania
86,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 349160 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 300833,56 EUR, čo predstavuje 86,16 % čerpanie.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Za kategóriu: 04.5.1 - Cestná doprava
- Vrátenie nevyčerpanej dotácie z MV SR - Podpora svojpomocnej výstavby obydlí
a vysporiadania vlastníckych vzťahov prostredníctvom budovania infraštruktúry –
rómska osada – vrátená nepoužitá dotácie v sume 7000 EUR.
b) Za kategóriu: 06.1.0 – Rozvoj bývania
- Urbanistická štúdia Za mostom – vlastné zdroje
Skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1200 EUR.
c) Za kategóriu: 06.3.0 – Zásobovanie vodou
- Rómska osada – miestny vodovod – vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 71503,75 EUR z toho vlastné zdroje 10525,40 EUR.
d) Za kategóriu: 09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie
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-

Realizácia stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice –
vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 201703,21 EUR z toho vlastné zdroje 71465,50
EUR.
e) Za kategóriu: 10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
- Realizácia stavby: Komunitné centrum Kojatice – vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 19426,60 EUR z toho 1713,47 EUR vlastné zdroje.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
rok 2020 po poslednej
zmene
170
12174,24
7161,32
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 170 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 12174,24 EUR, čo predstavuje 7161,32 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 170 EUR na splácanie istiny mobil
starosta bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 174,24 EUR, čo predstavuje 102,49 %.
V roku 2020 bola vrátená finančná zábezpeka vo výške 12000,00 EUR - verejné obstarávanie
na projekt Komunitné centrum Kojatice.
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
695289,33
663442,08
31847,25
243609,17
300833,56
-57224,39
-25377,14

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-25377,14

Príjmové finančné operácie

47471,53

Výdavkové finančné operácie

12174,24

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

35297,29
938898,50
964275,64
-25377,14

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-25377,14
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2020 zisteného 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. je schodok rozpočtu v sume 25377,145 EUR.
Tento schodok bol v rozpočtovom roku 2020 v súlade s § 16 ods. 8 cit. zákona vysporiadaný
finančnými operáciami a bol vykrytý zo zdrojov z minulých rokov.
Celkové zdrojové vyrovnanie
Celkové zdrojové krytie

986370,03

Celkové čerpanie zdrojov

976449,88

Zdrojové vyrovnanie

9920,15

Finančné operácie ako
mimorozpočtové zdroje neovplyvňujú výsledok rozpočtového
hospodárenia
obce, slúžia len na prípadne doplnenie zdrojov (vyrovnanie schodku
rozpočtového hospodárenia) resp. úhradu návratných zdrojov financovania.
Schodok rozpočtu v sume 25377,14 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 2020 vysporiadaný :
- z návratných zdrojov financovania
- z finančných operácií
Zostatok finančných operácií v sume 35297,29 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
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 o: 50619,34 EUR
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9753,93 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1634,62 EUR
- stravné pre deti ZŠ a MŠ v sume 6117,60 EUR
- osobitný príjemca v sume 1022,85 EUR
- dotácia na podporu svojpomocnej výstavby obydlí a vysporiadania vlastníckych
vzťahov prostredníctvom budovania infraštruktúry II – rómska osada v sume 600,00
EUR
- dotácia na sčítanie obyvateľov 378,86 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 36888,03 EUR, a to na :
- dotácia na podporu svojpomocnej výstavby obydlí a vysporiadania vlastníckych
vzťahov prostredníctvom budovania infraštruktúry II – rómska osada v sume 8400,00
EUR
- dotácia na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice v sume 28488,03 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 3977,38 EUR,
ktoré je možné použiť 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.
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
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 1.1.2020 v EUR
1684251,15
1482106,96

KZ k 31.12.2020 v EUR
1777482,57
1589109,06

1287016,14
195090,82
202144,19

1394018,24
195090,82
188373,51

566,32

423,21

7447,68
194130,19

10823,04
177127,26

ZS k 1.1.2020 v EUR
1684251,15
978899,00

KZ k 31.12.2020 v EUR
1777482,57
1001140,52

978899,00
218357,13

1001140,52
107216,18

1200,00
23592,13
1288,07
192276,93

1200,00
46641,96
857,85
39064,37
19452,00
669125,87

8.2. Zdroje krytia
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

486995,02

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Prírastky na účte 021:
1. vo výške 248493,58 € - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
v Kojaticiach
2. vo výške 59621,58 € - Rekonštrukcia budovy Materskej školy v Kojaticiach
Prírastky na účte 042:
1. vo sume 12405,65 € - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ,
2. vo výške 59621,58 € - Rekonštrukcia budovy Materskej školy v Kojaticiach,
3. vo výške 70551,43 € - Rómska osada – miestny vodovod,
4. vo výške 952,32 € – NN prípojka rómska osada – miestny vodovod,
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5. vo výške 18645,40 € - Výstavba Komunitného centra,
6. vo výške 781,20 € - PD preložka VN – KC,
7. vo výške 1200 € -Zmeny a doplnky ÚPN-O.
8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

10823,04

7447,68

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

107216,18

218357,13

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
1. pohľadávky sú vykázané daňové – dane z nehnuteľností, dane za psa, nedaňové
poplatok za komunálny odpad, nájomné pozemky a pohľadávkami voči zamestnancom
(stravné lístky), zvýšenie pohľadávok je spôsobené nedoplatkami za komunálny odpad
a dane z nehnuteľností za rok 2020.
2. zníženie záväzkov je oproti roku 2019 z dôvodu úhrad faktúr vo výške 114149,10 €,
EKO SVIP s.r.o., Sabinov, stavebný dozor Ing. Marcel Koncz, Košice a faktúry 2590 €
– ŽoNFP projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kojatice – ŽoP
predfinancovanie, kód žiadosti v ITMS2014+: 310041I450.
Ďalej obec prijala NFV z MF SR vo výške 19452 EUR – splátka do roku 2024.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

707164,35

702527,41

50 – Spotrebované nákupy

77550,60

49865,04

51 – Služby

97954,41

98985,55

445819,40

454024,30

568,76

578,86

11028,79

10839,00

59571,62

58864,51

6137,15

5694,91

1200,00

-

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

7333,62

23675,24

-

-

725911,26

761896,98

13252,26

16346,49

-

-

2182,14

3203,44

381177,96

393417,30

7712,16

10471,13

2145,44

-

-

-

-

-

319441,30

338458,62

18746,91

59369,57

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok kladný v sume 18746,91 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Väčšie finančné rozdiely nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom vznikli
opraveným zatriedením nákladov a výnosov podľa a v súlade s účtovnou osnovou samosprávy.
Zvýšené náklady na spotrebované nákupy boli zapríčinené vyššími nákupmi materiálu v rámci
protiepidemiologických opatrení proti šíreniu koronavírusu Covid -19.
Zvýšené mimoriadne náklady - tvorba rezervy na audit.
Znížená aktivácia – školská jedáleň (covid-19, zatvorené školy škôlky)
Znížené výnosy, daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov – znížený príjem z podielových
daní z MF SR.
Znížené výnosy z transferov – nižší príjem z dotácií zo ŠR, EÚ z NFP – projekty (nevyčerpané
dotácie).
Zvýšené výnosy zúčtovanie rezerv a OP – rezerva na audit a opravná položka k pohľadávka na
DzN a poplatku za KO

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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Poskytovateľ

-1-

IApOP ZaSI
MPSVR SR,
Bratislava v zastúpení
MV SR, Bratislava
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
OÚ, odbor školstva
Prešov
MV SR, OU, Prešov
ÚPSVaR Prešov

ÚPSVaR, Prešov

ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
MV SR, OU, Prešov

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Výkon terénnej sociálnej
práce - BV
Zabezpečenie miestnej
občianskej
poriadkovej služby - BV
Normatívne finančné
prostriedky ZŠ - BV
Vzdelávacie poukazy ZŠ BV
Sociálne znevýhodnené
prostredie - ZŠ - BV
Asistenti učiteľa – ZŠ - BV

16106,62

16106,62

49106,60

49106,60

160951

159316,38

1651

1651

4100

4100

6909

6909

Príspevok na 5.ročné deti MŠ - BV
Príspevok na učebnice ZŠ BV
Príspevok na školu v prírode
- BV
Mimoriadne výsledky žiakov
- BV
Letná škola – ZŠ - BV

1451

1451

1712

1712

1000

0

800

800

1000

1000

Celoplošné testovanie Covid19 - BV
Na podporu výchovy
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením - BV
Na podporu výchovy
k plneniu školských
povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením - BV
Výkon osobitného príjemcu BV
Osobitný príjemca - BV
REGOB-hlásenie pobytu
občanov - BV

2641,72

2641,72

13891,20

7773,60

199,20

199,20

452,35

452,35

16856,89
376,20

15834,04
376,20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
BV použité do
3/2021 alebo
vrátené v roku
2020 a 2021,
KV vrátené
alebo
presunuté do
rokov
2021,2022
-5-

1634,62

1000,00

6117,60

1022,85
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MV SR, OU, Prešov
MV SR, OU, ŽP,
Prešov
OU, OVVS, Prešov
ÚPSVaR, Prešov

Register adries - BV
Starostlivosť o životné
prostredie - BV
Voľby NR SR - BV
Pracuj v školskej kuchyni
§54c – ŠJ - BV
ÚPSVaR, Prešov
Praxou k zamestnaniu
§54a – MŠ - BV
ŠÚ SR, Bratislava
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 - BV
MV SR, Bratislava
Podpora svojpomocnej
výstavby obydlí
a vysporiadania vlastníckych
vzťahov prostredníctvom
budovania infraštruktúry –
rómska osada - KV
MV SR, Bratislava
Podpora
svojpomocnej
výstavby
obydlí
a vysporiadania vlastníckych
vzťahov
prostredníctvom
budovania infraštruktúry II –
rómska osada – KV a BV
MV SR, Bratislava
Rekonštrukcia budovy
hasičskej zbrojnice - KV
MV SR, Bratislava
Rómska osada – miestny
vodovod - KV
MV SR, Bratislava,
Komunitné centrum Kojatice
- KV
MŽP SR, Bratislava
Zníženie energetickej
náročnosti budovy
Materskej školy Kojatice BV
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité
zúčtované s poskytovateľom dotácií a transférov.

26
108,29

26
108,29

1356,10
5272,65

1356,10
5272,65

6127,56

6127,56

2192

1813,14

Presun na
SOÚ Prešov

378,86

7000

7000
nevyčerpaná
vrátená
v roku 2020

8400 – KV
600 - BV

9000

28488,03

28488,03

60978,35

60978,35

17713,13

17713,13

136429,66

136429,66

v súlade s ich účelom a v termíne

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2020 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 29/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
Vrátené
v roku 2021
-4-

Futbalový klub Kojatice – bežné výdavky

8000,00

7203,42

796,58

Obec z rozpočtu obce poskytla v roku 2020 dotáciu na CVČ:
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Obec

Mesto Prešov – dotácia na CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

130,20

130,20

0

-4-

Granty a transfery boli účelovo učené a boli v súlade s ich účelom a v termíne zúčtované
poskytovateľovi – obci Kojatice.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020 boli projekty rozbehnuté od roku
2017 v súlade so zmluvami o NFP a vlastných prostriedkov rozpočtu obce:
Výstavba Komunitného centra vo výške 18645,40 EUR dotácia NFP – vlastné zdroje. PD
preložka VN – KC vo výške 781,20 EUR. Zmeny a doplnky ÚPN-O vo výške 1200,00 EUR.
Realizácia NN prípojky vodovod rómska osada 952,32 EUR. Realizácia stavby miestny
vodovod – rómska osada 70551,43 EUR dotácia NFP + vlastné zdroje. Rekonštrukcia budovy
materskej školy vo výške 59621,58 EUR – vlastné zdroje. Realizácia stavby projekt Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice – stavba zaradená vo výške
248493,58 EUR dotácia NFP+ vlastné zdroje.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- výstavba komunitného centra, ukončenie projektu vodovod rómska osada,
rekonštrukcia budovy DHZ, riešenie prístupovej cesty v rómskej osade, obnova
verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry, zastávky
v obci, dopravné značenie miestnych komunikácií, oprava ciest v havarijnom stave,
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice,
zmeny a doplnky ÚPN-O...
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Monika Marusinová
V Kojaticiach 31. augusta 2021
Schválil:

Anton Aštary
starosta obce

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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