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OBEC LADMOVCE

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet taktiež ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.20/2018
Úprava rozpočtu jeden krát rozpočtové opatrenie č1/2019 zo dňa 19.12.2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
427.410

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
427.410

300.000
15.000
112410

300.000
15.000
112410

374.150

374.150

241.350
124.800
8000

241.350
124.800
8000

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
427.410

Skutočnosť k 31.12.2019
280.969,13

% plnenia
85,74%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 427.410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
280.969,13 EUR, čo predstavuje 85,74 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
300.000

Skutočnosť k 31.12.2019
193.089,25

% plnenia
64,36 %
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 300.000, EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
193.089,25 EUR, čo predstavuje 64,36% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
142.400

Skutočnosť k 31.12.2019
145.089,92

% plnenia
101,89 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 122.234,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,88 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16.234,01 EUR, čo
je 95,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12.791,37 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 3442,64 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1.749,23 EUR.
Daň za psa 362,88 Eur
Daň za dobývací priestor
1.593,30 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
16.500

Skutočnosť k 31.12.2019
9.598,08

4.665,26 Eur

% plnenia
58,17%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.415,90 EUR, čo je
67,94 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4.011,42
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 151,92 EUR., príjem ostatné
poplatky v sume 1.546,94 Eur a poplatky a platby za jasle a materské školy v sume 296,50
Eur, poplatky a platby za predaj výrobkov v sume 710,86 Eur.,príjem z úhrad za vydobyté
nerasty v sume 252,88 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.546,94 EUR, čo je
57,29 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
18.000

Skutočnosť k 31.12.2019
218,85

% plnenia
1,22 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18.000,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
218,85 EUR, čo predstavuje 1,22 % plnenie.
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Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 120000,- EUR bol skutočný príjem vo výške 38.182,40
EUR, čo predstavuje 31,82 % plnenie.
Od zahraničných vlád bolo rozpočtované v sume 3000 Eur a skutočný príjem bol 0 Eur, čo
predstavuje 0 % plnenie. Spolu prijaté granty a transfery v sume 38.182,40 Eur.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
Účel
22.968,00 Nor.a nenor.fin.prostr.pre ZŠ
2.035,13 Transfer na voľby EP a prezidenta

MV – dotácia ZŠ
OÚ Trebišov
ÚPSVaR
ÚPSVaR - Trebišov
ÚPSVaR- Trebišov
OÚ Trebišov
MV SR
ÚPSVaR
MŽP SR

2.683,20
199,2
6.645,79
19,6
103,62
3.382,59
145,27

Dotácia strava HN
Fin.prostr.-na škols.potreby
Fin. prostr. na AČ,DČ a reštart
Register adries
Register obyvateľstva
Dotácia projekt NP
ŽP

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
15.000

Skutočnosť k 31.12.2019
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
0 EUR, čo predstavuje
0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
112.400

Skutočnosť k 31.12.2019
87.879,88

% plnenia
78,18

Z rozpočtovaných finančných príjmov 112.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
87.879,88 EUR, čo predstavuje 78,18 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
374.150

Skutočnosť k 31.12.2019
280.472,59

% čerpania
74,96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 374.150 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 280.472,59 EUR, čo predstavuje 74,96 % čerpanie.
1. Bežné výdavky

k 31.12.2019
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Rozpočet na rok 2019
241.350

Skutočnosť k 31.12.2019
182.155,51

% čerpania
75,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 241.350,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 182.155,51 EUR, čo predstavuje 75,47 % čerpanie.
Rozpočet
Výdavky verejnej správy

88.400

CO a PO
Verejný dlh- úroky z úveru
Odpadové hospodárstvo
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
Kultúra – kult. dom
Náboženské služby
Materská škola
Základná škola
Školský klub detí
Školská jedáleň pri MŠ
Cestná doprava
Sociálna pomoc+staroba
Volby
SPOLU:

500
5000
7300
32.300
3650
7400
740
23050
41090
8600
15320
1500
6500
0
241.350

Skutočnosť
78.575,75
99
746,8
5977,12
12.180,65
1218,54
4252
197,19
24984,11
25086,06
8683,85
15801,55
0
2317,76
2035,13
182.155,51

%plnenie
88,89
19,8
14,94
81,88
37,31
33,38
57,46
26,65
108,39
61,05
100,98
103,14
0
46,36
0
75,47

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 110.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 91.735,35 EUR,
čo je 83,01 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 39.390 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29.722,82 EUR,
čo je 75,45 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 8000EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3996 EUR, čo
predstavuje 49,95 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
124.800

Skutočnosť k 31.12.2019
90.821,08

% čerpania
72,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 124.800,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 90821,08 EUR, čo predstavuje 72,47 % čerpanie.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
8000

Skutočnosť k 31.12.2019
7496

% čerpania
93,70

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 8000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
7496 EUR, čo predstavuje 93,70% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 8000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 3996 EUR, čo predstavuje 49,95 %.

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

Skutočnosť k 31.12.2019 v
EUR

Bežné príjmy spolu

193.089,25

toho : bežné príjmy obce

193.089,25

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

182.155,51
182.155,51

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

10.933,74
0
0

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

90.821,08
90.821,08

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

90.821,08
-79887,34

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií12

87.879,88

Výdavky z finančných operácií

7496

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

80,383,88
280.969,13
280,472,59
496,54

Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 3834,12 EUR je 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,
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Prebytok rozpočtu v sume 496,54 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu

496,54 EUR

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..
O použití 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 - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
12265,24
496,54

8000
4761,78

Suma v EUR
1479,01
722,34
0
0
0
0
0
0
2201,35
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019v EUR

KZ k 31.12.2019v EUR

Majetok spolu

587275

670179

Neobežný majetok spolu

577871

653361

974

974

Dlhodobý hmotný majetok

503738

579228

Dlhodobý finančný majetok

73159

73159

Obežný majetok spolu

9404

16818

Krátkodobé pohľadávky

5357

3619

Finančné účty

4047

13199

ZS k 1.1.2019v EUR

KZ k 31.12.2019v EUR

369.963

376.352

22.922

5406

Zúčtovanie medzi subjektami VS

310

1510

Dlhodobé záväzky

1479

2201

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Krátkodobé záväzky

10523

11386

Bankové úvery a výpomoci

28424

112308

Časové rozlíšenie

176575

166421

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
Poskytovateľ
úveru

Účel

rekonštrukcia
SZRB rekonštrukcia
SZRB

Výška
prijatého
úveru

0,00 EUR
3640,45 EUR
0,00 EUR
4466,24EUR
3253,07 EUR
Výška
úroku

28424
96293,25

Zabezpečenie
úveru

Splatnosť

Zostatok
k 31.12.2019

Bianko zmenka
Bianko zmenka

16014
96293

2024
2024

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Suma skutočne
použitých
finančných

Základná škola -bežné výdavky

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-322.968

MV SR

Register obyvateľstva – bežné výdavky

103,62

103,62

ÚPSVaR

Stravné HN – Bežné výdavky

2683,2

2504,4

ÚPSVaR

AČ,DČ,a reštart-bežné výdavky

6.645.79

6645,79

OÚ

Register adries

19,6

19,6

ÚPSVaR

Dotácia projekt NP

3382,59

3382,59

MŽP SR

Prenesený výkon ŽP

145,27

145,27

ÚPSVaR

Dotácia školské potreby

199,2

199,2

-1-

MV dotácia

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

Rozdiel

22.968

ZŠ,MS

178,8
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OÚ Trebišov

Voľby do EP a prezidenta

2196,06

2035,13

160,93

9.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
obec uznesením č. 15/2013

schválilo neuplatňovanie programov v rozpočte obce.

Vypracoval: Attila Pásztor

Predkladá: Attila Pásztor

V Ladmovciach dňa 21.05.2020
10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad,

