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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Obec Kojatice v spolupráci s hlavným kontrolórom obce zostavila návrh rozpočtu na rok 2019
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
21.11.2018 bol zverejnený na stránke obce www.kojatice.sk a úradnej tabuli. Návrh rozpočtu
obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Návrh rozpočtu na rok 2019 nebol na zasadaní OZ dňa 15.01.2019 schválený.
Poslancom OZ bol na ich žiadosť dňa 06.02.2020 doručený mailom aktualizovaný podrobný
rozpis návrhu rozpočtu na rok 2019, ten nebol schválený na rokovaní OZ dňa 12.02.2019.
Obec zaktualizovala návrh rozpočtu na rok 2019 podľa skutočnosti k 30.6. a dňa 19.07.2019
zverejnila na stránke obce www.kojatice.sk a úradnej tabuli nový, aktualizovaný návrh rozpočtu
na rok 2019, ktorý na zasadaní OZ dňa 30.08.2020 nebol poslancami schválený.
Rozpočet obce Kojatice na rok 2019 nebol obecným zastupiteľstvom schválený ani na
rokovaniach OZ dňa 16.12.2019 a dňa 20.12.2019.
Rozpočet obce Kojatice na rok 2019 nebol obecným zastupiteľstvom ani do 31.12.2019
schválený.
Obec vykazovala plnenie rozpočtu v stĺpci schválený rozpočet a v stĺpci rozpočet po zmenách
posledný schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom a to na rok 2018, ktorý bol schválený dňa
14.12.2017 uznesením č. 138/12/2017.
Obec Kojatice bola v roku 2019 v rozpočtovom provizóriu.
Zmeny rozpočtu: - žiadne.
Rozpočtové provizórium obce k 31.12.2019

587440

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene –
rozpočtové
provizórium
587440

583940
3500
586940

583940
3500
586940

550600
33340
3000
500

550600
33340
3000
500

Schválený
Rozpočet –
rozpočtové
provizórium
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
587440

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

880386,34

149,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 587440 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového
provizória k 31.12.2019 v sume 880386,34 EUR, čo predstavuje 149,84 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
583940

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

739445,97

126,63

Z rozpočtovaných bežných príjmov 583940 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového
provizória k 31.12.2019 v sume 739445,97 EUR, čo predstavuje 126,63 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
316908

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

391341,67

123,49

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 292000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 počas rozpočtového provizória poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume
364220,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 124,73 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15348 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 16312,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov
boli v sume 8608,59 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 7661,11 EUR a príjmy dane
z bytov boli v sume 43,10 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 460 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 530,36 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,30 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 804,25 EUR za nedoplatky z minulých rokov na dani z
nehnuteľností a dane za psa. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
a dane za psa v sume 2679,87 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 9100 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 10277,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,94 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1903,17 EUR za nedoplatky z minulých rokov na
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky
na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 15640,02 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
29252

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

29294,50

100,15

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7480 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 7358,70 EUR, čo je 98,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých
pozemkov v sume 209,94 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
7148,76 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1300 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 1143,00 EUR, čo je 87,92 % plnenie.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 20500 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 20792,80 EUR, čo je 101,43 % plnenie.
V tom: - za služby KD, DS, zapožičanie – 1301,93 EUR, rozhlas – 305 EUR, poplatok školné
MŠ 1790 EUR, poplatok školné ŠKD – 660 EUR, ŠJ réžia – 4987,66 EUR, strava ŠJ – 11490,07
EUR, smetné nádoby 245,64 EUR a iné príjmy.
- Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 2 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového provizória k 31.12.2019
v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
4000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2952,05

73,80

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4000 EUR, bol skutočný príjem počas
rozpočtového provizória vo výške 2952,05 EUR, čo predstavuje 73,80 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy napríklad z dobropisov – skutočnosť k 31.12.2019 vo
výške 392,49 EUR a iné príjmy...
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 233780 EUR bol skutočný príjem počas rozpočtového
provizória vo výške 315857,75 EUR, čo predstavuje 135,11 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
IApOP ZaSI
MPSVR SR, Bratislava v zastúpení
MV SR, Bratislava
OÚ, odbor školstva Prešov

Suma v EUR
16901,64
36344,86

OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov

1677
3500

OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov

5914
1022

153238

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
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OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
ÚPSVaR Prešov

262
1500
400
7372,80

ÚPSVaR, Prešov

182,60

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

517,92
20340,16
371,58
24,40
105,26
1544,90
1071,68
9693,18

ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
Dobrovoľná požiarna doprava SR,
Bratislava

702,68
790,92
3000

MV SR, Bratislava, Odbor inklúzie
MRK

49380,17

Príspevok na učebnice ZŠ
Príspevok na školu v prírode
Mimoriadne výsledky žiakov
Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Výkon osobitného príjemcu
Osobitný príjemca
REGOB-hlásenie pobytu občanov
Register adries
Starostlivosť o životné prostredie
Voľby prezidenta SR
Voľby do EP
Príspevok na podporu rozvoja
zamestnanosti §50j
Pracuj v školskej kuchyni §54c - ŠJ
Praxou k zamestnaniu §54a - MŠ
Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO, na
OOP pre členov DHZO, odbornú
prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu – opravy sa
nákup náhradných dielov na
techniku a požiarne motorové
vozidlá
Sanačné práce na nelegálnej
skládke a dobudovanie systému na
zber a odvoz komunálneho odpadu
v obci Kojatice

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

116893,69

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované, skutočný príjem k 31.12.2019 počas rozpočtového
provizória bol v sume 116893,69 EUR.
Granty a transfery
Granty a transfery neboli rozpočtované, skutočný príjem k 31.12.2019 počas rozpočtového
provizória bol v sume 116893,69 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR, Bratislava

Suma v EUR
7000

Účel
Podpora svojpomocnej výstavby
obydlí a vysporiadania
vlastníckych vzťahov
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MV SR, Bratislava

9000

MV SR, Bratislava, Odbor inklúzie
MRK

6078,44

MŽP SR, Bratislava

94815,25

prostredníctvom budovania
infraštruktúry – rómska osada
Podpora svojpomocnej výstavby
obydlí a vysporiadania
vlastníckych vzťahov
prostredníctvom budovania
infraštruktúry II – rómska osada
Sanačné práce na nelegálnej
skládke a dobudovanie systému
na zber a odvoz komunálneho
odpadu v obci Kojatice
Zníženie energetickej náročnosti
budovy Materskej školy Kojatice

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
3500

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

24046,68

687,05

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
počas rozpočtového provizória v sume 24046,68 EUR, čo predstavuje 687,05 % plnenie.
Dotácie z roku 2018 nevyčerpané a zapojené do rozpočtu v roku 2019 a čerpané v roku 2019
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
OÚ, odbor školstva Prešov
5694,24
Normatívne finančné
prostriedky ZŠ
ÚPSVaR, Prešov
1352,44
Osobitný príjemca
MV SR, Bratislava
5000
Rozšírenie kamerového systému
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 v sume 12046,68 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
V roku 2019 obec prijala finančné zábezpeky vo výške 12000,00 EUR - verejné obstarávanie na
projekt Komunitné centrum Kojatice.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
586940

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

803207,76

136,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 586940 EUR bolo skutočne čerpané počas
rozpočtového provizória k 31.12.2019 v sume 803207,76 EUR, čo predstavuje 136,85 %
čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
550600

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

679665,25

123,44
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 550600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 počas
rozpočtového provizória v sume 679665,25 EUR, čo predstavuje 123,44 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 270675 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 počas
rozpočtového provizória v sume 312043,14 EUR, čo je 115,28 % čerpanie. Patria sem mzdové
prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov na výkon TSP, pracovníkov školstva a školských
zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, pracovníkov na zabezpečenie MOPS, do 06/2019 aj pracovníkov na
§50j – dohoda z ÚPSVR, od 10/2019 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, zvýšením minimálnej mzdy, zvýšenie platu
starostu a HK podľa zákona, a tým došlo k zvýšeniu výdavkov na celkové mzdy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 90065 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 počas
rozpočtového provizória v sume 114265,54 EUR, čo je 126,87 % 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 149200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 počas
rozpočtového provizória v sume 223488,01 EUR, čo je 149,79 % 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 vyplatením faktúr na projekt Sanačné práce a dobudovanie
systému... , právne služby, audítorské služby, nerozpočtované výdavky na voľby, dohody
o vykonaní práce – kosiči, FK, upratovanie, ... oprava budovy FK, oprava budovy MŠ po
zatečení..., zvýšenie nákupu potravín z dotácie na stravu pre deti ZŠ a MŠ, ...
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 40620 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 počas
rozpočtového provizória v sume 29868,56 EUR, čo predstavuje 73,53 % čerpanie. Zníženie
čerpania výdavkov bolo zapríčinené tým, že neboli obcou poskytnuté dotácie pre organizácie na
základe VZN z dôvodu, že obec nemala schválený rozpočet na rok 2019 a bola v rozpočtovom
provizóriu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 počas rozpočtového
provizória v sume 0 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
33340

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

123527,99

370,51
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré neboli konkrétne rozpísané v rozpočte vo výške
33340 EUR bolo skutočne čerpané počas rozpočtového provizória k 31.12.2019 v sume
123527,99 EUR, čo predstavuje 370,51 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Za kategóriu: 03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť
- Rozšírenie kamerového systému – vlastné zdroje + dotácia
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6721,20 EUR z toho 5000 EUR dotácia.
b) Za kategóriu: 04.5.1 - Cestná doprava
- Projekt zastávky – vlastné zdroje
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 500 EUR.
- Projektová dokumentácia – komunikácia, cesty rómska osada – vlastné zdroje
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1440 EUR.
c) Za kategóriu: 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
- Stojisko – projekt Sanačné práce.... - vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5652,37 EUR z toho 5369,75 EUR dotácia NFP
- Zberné nádoby – projekt Sanačné práce...-vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 745,99 EUR z toho 708,69 EUR dotácia NFP.
d) Za kategóriu: 06.2.0 – Rozvoj obcí
- Projektová dokumentácia – na projekt: Obnova verejného priestranstva, zelenej
infraštruktúry... – vlastné zdroje
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6000 EUR.
e) Za kategóriu: 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
- Projektová dokumentácia – rekonštrukcia budovy DHZ - vlastné zdroje
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 200 EUR.
f) Za kategóriu: 09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie
- Realizácia stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice –
vlastné zdroje + dotácia NFP
Skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 102268,43 EUR z toho 94815,25 EUR dotácia NFP

3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové provizórium
na rok 2019
3000

Skutočnosť k 31.12.2019
14,52

% čerpania
0,48

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3000 EUR bolo skutočne čerpané počas
rozpočtového provizória k 31.12.2019 v sume 14,52 EUR, čo predstavuje 0,48 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Splácanie finančného majetku – mobil starosta obce – splátky na 24 mesiacov.
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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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
739445,97
679665,25
59780,72
116893,69
123527,99
-6634,30
53146,42
25019,53
28126,89
24046,68
14,52

24032,16
856339,66
803193,24
53146,42
25019,53
28126,89

Prebytok rozpočtu v sume 53146,42 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo
ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 25019,53 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
28126,89 EUR
Takto upravený prebytok rozpočtu tak predstavuje čiastku 28 126,89 EUR.
Tento prebytok bude pri schvaľovaní záverečného účtu predmetom delenia do rezervného
fondu.
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 24032,16 EUR, tvoria prijaté zábezpeky v sume 12000,00
EUR a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 použité podľa zákona do 3/2019.
Finančné operácie sú mimorozpočtové zdroje a neovplyvňujú výsledok rozpočtového
hospodárenia obe. Slúžia hlavne na vyrovnávanie schodku hospodárenia resp. prijímania alebo
úhrady návratných zdrojov financovania.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8192,13 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4963,09 EUR
- stravné pre deti ZŠ a MŠ v sume 1435,20 EUR
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osobitný príjemca v sume 1193,84 EUR
dotácia na podporu svojpomocnej výstavby obydlí a vysporiadania vlastníckych vzťahov
prostredníctvom budovania infraštruktúry II – rómska osada v sume 600,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15400,00 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 podporu svojpomocnej výstavby obydlí a vysporiadania vlastníckych vzťahov
prostredníctvom budovania infraštruktúry – rómska osada v sume 7000,00 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 1427,40 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.
-

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019

Suma v EUR
18160,63

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

18160,63

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vnútorná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky - benefitné poukážky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1354,03
2851,84

553,00

2510,00
1142,87
11

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1151562,85
1002025,85

KZ k 31.12.2019 v EUR
1684251,15
1482106,96

7046,83
799888,20
195090,82
149537,00

1287016,14
195090,82
202144,19

22,29

566,32

17473,88
132040,83

7447,68
194130,19

ZS k 1.1.2019 v EUR
1151562,85
644575,87

KZ k 31.12.2019 v EUR
1684251,15
978899,00

644575,87
102634,07

978899,00
218357,13

12046,68
1354,03
89233,36

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

404352,91

486995,02

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

144756,98
19535,30
12138,29
2043,51
23592,13

144756,98
19535,30
12138,29
2043,51
23592,13

16290,92
218357,13

3009,86
218357,13

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

splatnosti

VÚB a. s.,
pobočka Prešov

investičný

60000,00

0

0

0

r. 2018

Rok

Obec splatila v roku 2018 bankový úver z VÚB a. s., pobočka Prešov. Úver bol dlhodobý
s dobou splatnosti do 3/2018, splátky istiny a úrokov boli mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
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 úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

644879,68

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

0

644879,68

0,00 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z VÚC
- dotácie okrem preneseného výkonu štátnej správy

Suma v EUR

644879,68
168585,80
1000,00
77958,85
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Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

247544,65
397335,03

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

0

397335,03

0,00 %

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

8. Údaje o hospodárení 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 neposkytla dotácie 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 z dôvodu, že obec nemala schválený rozpočet
na rok 2019 a bola v rozpočtovom provizóriu.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

---

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá 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
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založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené právnické osoby t. j. rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, obchodné spoločnosti.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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
ÚPSVaR Prešov

ÚPSVaR, Prešov

ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, 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

16901,64

16901,64

36344,86

36344,86

153238

153238

1677

1677

3500

3500

5914

5914

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

1022

1022

262

262

1500

1500

400

400

7372,80

5937,60

182,60

182,60

517,92

517,92

20340,16

19146,32

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

4963,09

1435,20

1193,84
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MV SR, OU, Prešov
MV SR, OU, Prešov
MV SR, OU, ŽP,
Prešov
OU, OVVS, Prešov
OU, OVVS, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
ÚPSVaR, Prešov
Dobrovoľná požiarna
doprava SR,
Bratislava

MV SR, Bratislava,
Odbor inklúzie MRK

MV SR, Bratislava

MV SR, Bratislava

MV SR, Bratislava,
Odbor inklúzie MRK

MŽP SR, Bratislava

REGOB-hlásenie pobytu
občanov - BV
Register adries - BV
Starostlivosť o životné
prostredie - BV

371,58

371,58

24,40
105,26

24,40
105,26

Voľby prezidenta SR - BV
Voľby do EP - BV
Príspevok na podporu rozvoja
zamestnanosti §50j -BV
Pracuj v školskej kuchyni
§54c – ŠJ - BV
Praxou k zamestnaniu §54a –
MŠ - BV
Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia
DHZO, na OOP pre členov
DHZO, odbornú prípravu
členov DHZO a zabezpečenie
servisu – opravy sa nákup
náhradných dielov na
techniku a požiarne motorové
vozidlá - BV
Sanačné práce na nelegálnej
skládke a dobudovanie
systému na zber a odvoz
komunálneho odpadu v obci
Kojatice - BV
Podpora svojpomocnej
výstavby obydlí
a vysporiadania vlastníckych
vzťahov prostredníctvom
budovania infraštruktúry –
rómska osada - KV
Podpora
svojpomocnej
výstavby
obydlí
a vysporiadania vlastníckych
vzťahov
prostredníctvom
budovania infraštruktúry II –
rómska osada – KV a BV
Sanačné práce na nelegálnej
skládke a dobudovanie
systému na zber a odvoz
komunálneho odpadu v obci
Kojatice - KV
Zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej
školy Kojatice - KV

1544,90
1071,68
9693,18

1544,90
1071,68
9693,18

702,68

702,68

790,92

790,92

3000

3000

49380,17

49380,17

Presun na
SOÚ
Prešov

7000

7000

8400 – KV
600 - BV

9000

6078,44

6078,44

94815,25

94815,25

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

Mesto Prešov
– presun na SOÚ dotácia
na starostlivosť o životné
prostredie
Mesto Prešov – dotácia na
CVČ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

105,26

105,26

217,00

217,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

---

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Kojatice uznesením Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach č.32/12/2013-B/4 zo dňa
12.12.2013 v súlade s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p., neuplatňuje programový rozpočet.
Prílohy: Plnenie rozpočtu účtovné obdobie 00/2019 – 12/2019

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach
- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
- schvaľuje Záverečný účet obce Kojatice za rok 2019 súhlasí s celoročným hospodárením
obce Kojatice za rok 2019 „bez výhrad“
- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 28126,89 EUR.
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