Záverečný účet Obce Lesné
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Predkladá: Bobík Peter, starosta obce
Spracovala: Bobíková Jana
V Lesnom, dňa 05.06.2020
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.06.2020
Záverečný účet schválený OZ dňa

, uznesením č.

Záverečný účet obce za rok 2019
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
6. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
7. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľ podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
o zriadeným a založeným právnickým osobám
o štátnemu rozpočtu
o štátnym fondom
o rozpočtom iných obcí
o rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet Obce Lesné 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 ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2018 uznesením
č. 02/05/2018.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
➢ prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1 zamestnancom obce, poslanci
OZ vzali na vedomie dňa 13.06.2019 uznesením č. 06/05/2019
➢ druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2 zamestnancom obce, poslanci
OZ vzali na vedomie dňa 13.06.2019 uznesením č. 06/05/2019
➢ tretia zmena schválená dňa 28.06.2019 uznesením č. 07/03/2019
➢ štvrtá zmena schválená dňa 22.08.2019 uznesením č. 08/06/2019
➢ piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5 starostom obce dňa 31.12.2019
Rozpočet obce k 31.12.2019 v celých €
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

230 446

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
482 083

194 629
25 806
10 011

209 472
257 486
15 125

200 941
256 999
15 187

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

230 367

482 083

470 480

182 625
44 742
3 000

190 077
290 906
1 100

178 567
290 913
1 000

Rozpočet obce za rok 2019

Skutočnosť

473 127

+2 647
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
482 083

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

473 127,40

98,14 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2019 po
Skutočnosť k 31.12.2019
poslednej zmene
173 600
171 208,23
Bežné príjmy - daňové pozostávajú:

% plnenia
98,62 %
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 157 000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 156 035,18 €, čo predstavuje plnenie na
99,39 %.
b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 12 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 258,67 €, čo je
91,53 % plnenie. Táto suma pozostáva z príjmov dane z pozemkov, ktoré boli v sume
9 431,61 € a dane zo stavieb v sume 1 827,06 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľnosti v sume 67,38 € - nedoplatky FO.
c) Daň za psa – príjem za rok 2019 bol 500,00 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem 0,00 €
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - príjem za rok 2019 bol
3 414,38 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
18 332

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

13 358,18

72,87 %

Bežné príjmy – nedaňové pozostávajú:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 486,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 953,67 €, čo je
76,37 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 441,07 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 059,42 € a za prenájom hrobových miest
453,18 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 11 846,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 404,51 €, čo je
70,95 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za prieskum územia v sume 1 800,02 €, príjmy zo
správnych poplatkov 1 005,33 €, príjmy z dobropisov v sume 630,01 €, príjmy za údržbu
verejného priestranstva 323,40 €, školné poplatky MŠ vo výške 665,00 €, stravné
zamestnancov vo výške 547,54 € a stravné ŠJ vo výške 3 433,21 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
17 540

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

16 374,96

93,36 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
KÚ CDaPK
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Michalovce
ÚPSVaR Michalovce

Suma v €
19,09
1 192,00
165,46
1 193,20

Účel
Pozemné komunikácie
Školstvo-predškoláci
REGOB-ev.obyvateľstva, IS RA
Stravné a škol.potr. pre deti v HN
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5.
6.
7.
8.

UPSVaR Michalovce
VU SR – OU Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
MF SR

680,86
2 442,02
5 682,33
5 000,00

Rodinné prídavky-rómovia
Voľby prezidenta SR, Voľby do EP
Zamestnávanie § 50J, § 54
Zariadenie kuchyne MŠ

Prevažnú časť bežných príjmov tvoria granty a transfery, ktoré boli účelovo viazané a boli
použité v súlade s ich účelom. V roku 2019 sa konali voľby prezidenta SR a voľby do EP.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
257 486

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

256 999,34

99,81 %

Obci bol v roku 2019 refundovaný kapitálový príjem na základe zmluvy s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou na projekt „Informačno-navádzací systém v obci Lesné“. V tomto roku
obec uskutočnila rekonštrukciu MŠ pomocou transferu zo SIEA na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ“.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
15 125

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15 186,69

100,41 %

Obec v tomto roku čerpala finančné prostriedky z rezervného fondu na spoluúčasť na projekte
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“.
Do príjmovej časti bol zavedený zostatok prostriedkov školskej jedálne z roku 2018 v zmysle
zákona o účtovníctve.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Obec Lesné nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v €
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
482 083

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

470 479,91

97,59 %
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
190 077

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

178 566,85

93,94%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, dohody o VP a PČ
Z rozpočtovaných 83 234,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 80 724,04 €, čo je
96,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, poslancov OZ
a dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru (napr. obecná kronika, knižnica, RS).
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31 497,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 073,77 €, čo je
92,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
a odvody z dohôd.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 59 488,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 54 229,91 €, čo je
91,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, ŠJ, KD, TJ, VO,
RS ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, servis, opravy, rutinná a štandardná údržba
a ostatné tovary a služby. Patria sem výdavky za právne a audítorské služby, GDPR,
softvérové služby, členské príspevky, príspevok na CVČ-záujmové vzdelávanie a pod.
Podstatnú časť tvorilo dofinancovanie zariadenia kuchyne MŠ v sume 7 266,40 €, celková
výška bola 12 266,40 €, sumu 5 000,00 € bola obci poskytnutá dotáciu z MF SR na tento účel.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 14 858,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 13 692,63 €, čo
predstavuje 92,16 % čerpanie. K bežným transferom patrí aj transfer z UPSVaR Michalovce
na podporu zamestnávania na trhu práce §50, §54, ktorý je zohľadnený v položke mzdy
a poistné v sume skutočného čerpania 5 682,33 €.
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Obec v roku 2019 získala bežné transfery, ktoré boli účelovo viazané a použité v súlade s ich
účelom.
Obec poskytla finančný príspevok na rok 2019 vo výške 3 000,- € pre OŠK Lesné na základe
žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy v zmysle VZN č. 4/2011.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 846,50 €, čo
predstavuje 84,65 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
290 906

Skutočnosť k 31.12.2019
290 913,06

% plnenia
100,00 %

Obec v danom roku realizovala rekonštrukciu budovy materskej školy - projekt: „Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Lesné“. Výdavky boli priebežne uhrádzané zo
zdrojov - SIEA v priebehu roku 2019, posledná úhrada bude formou refundácie v roku 2020
po záverečnej kontrole.
Obec v roku 2019 zrekonštruovala z vlastných zdrojov chodníky okolo budovy obecného
úradu v celkovej sume 13 955,83 €. V tomto roku bola aj zrekonštruovaná budova obecného
úradu, ktorá bude financovaná v roku 2020 čiastočne z vlastných zdrojov a zo zdrojov PPA,
k budove boli v roku 2019 z vlastných zdrojov zakúpené: požiarny rebrík, nápis na budovu,
zabezpečenie poklopu a krytu klimatizačnej jednotky.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019 po
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
poslednej zmene
1 100
1 000
90,91 %
Obec finančné prostriedky použila na splatenie časti bankového úveru v Prima banke v sume
1 000,- €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Obec Lesné nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
A. Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

766 135,14

1 134 227,72

686 224,52

1 063 435,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok spolu

588 679,11

965 890,11

68 008,02

68 008,02

461 331,04

768 217,98

Samostatné hnuteľné veci

16 675,25

15 217,97

Drobný dlhodobý majetok

9 390,40

8 680,22

Obstaranie dlhodobého HM

33 274,40

105 765,92

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

79 132,45

70 012,26

178,15

31,62

3 556,59

6 871,05

z toho:
Pozemky
Stavby

B. Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
z toho:
Ostatné pohľadávky

3 487,39

Pohľadávky z nedaňových príjmov

136,14

116,28

Pohľadávky z daňových príjmov obcí

220,45

67,38

3 200,00

3 200,00

75 397,71

63 109,59

74 398,36

62 492,63

999,35

616,96

778,17

779,94

Iné pohľadávky
Finančné účty
z toho:
Bankové účty
Pokladnica
Ceniny
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
C. Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
A. Vlastné imanie

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

542 397,74

900 506,58

432 147,53

444 472,67

z toho :
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Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

432 147,53

444 472,67

Nevysporiadaný výsledok hospod. MR

410 706,74

432 147,53

Výsledok hospodárenia za úč.obdobie

21 440,79

12 325,14

9 366,25

104 053,82

1 800

720

Dlhodobé záväzky

626,30

750,69

Krátkodobé záväzky

780,51

97 423,69

Dodávatelia

650,40

97 346,03

Prijaté preddavky

130,11

77,66

6 159,44

5 159,44

100 883,96

351 980,09

z toho:

B. Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

z toho:

Iné záväzky
Transfery

a ostatné

zúčtovanie

so

subjektami mimo verejnej správy
Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie

5. 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

97 346,03
750,69

97 346,03
750,69

77,66
98 174,38

77,66
98 174,38

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko

Univerzálny
úver

Zostatok
úveru (istiny)
k 01.01.2019

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

splatnosti

6 159,44

1 000,00

177,82

5 159,44

r. 2023

Rok

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO 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

179 874,90
179 874,90
5 159,44

5 159,44

5 159,44

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

5 159,44

179 874,90

2,87 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce

Suma v EUR

179 874,90
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- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z EF
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

179 874,90
3 272,09

200,00
3 472,09
176 402,81

1 000,00

177,82

1 177,82

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

1 177,82

176 402,81

0,67 %

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

6. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy spolu

200 941,37

Bežné výdavky spolu

178 566,85

Bežný rozpočet

22 374,52

Kapitálové príjmy spolu

256 999,34

Kapitálové výdavky spolu

290 913,06

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

33 913,72

-

11 539,20

-

11 539,20
15 186,69
1 000,00

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
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Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

14 186,69

473 127,40
470 479,91
2 647,49

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 647,49

Schodok rozpočtu v sume 11 539,20 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 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
15 000,00 EUR
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 2 647,49 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 647,49 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
2 647,49 EUR.

7. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 01.01.2019

73 104,57

Prírastky - z prebytku hospodárenia (r.2018)

1 480,15

Úbytky – použitie RF

15 000,00

KS k 31.12.2019

59 584,72

Tvorba RF za r. 2019

2 647,49

KS za rok 2019

62 232,21

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

Suma v €

ZS k 1.1.2019

626,30

Prírastky - povinný prídel - 1

%

650,39

- ostatné prírastky
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Úbytky - závodné stravovanie

266,00

- regeneráciu PS, dopravu

260,00

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

750,69

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Lesné nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2011 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ
Účelové určenie:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00 €

3 000,00 €

0,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

Obecný športový klub - bežné výdavky

-4-

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Lesné nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov obce voči :
o zriadeným a založeným právnickým osobám
o štátnemu rozpočtu
o štátnym fondom
o rozpočtom iných obcí
o 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.
➢ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec ne je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie.
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➢ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-2-

KÚ CDaPK

pozemné komunikácie

Krajský školský
úrad
OÚ Michalovce

školstvo

-5-

19,09

19,09

0,00

1 192,00

1 192,00

0,00

165,46

165,46

0,00

1 193,20

1 193,20

0,00

680,86

680,86

0,00

voľby

2 442,02

2 442,02

0,00

zamestnávanie §50J, §54

5 682,33

5 682,33

0,00

zariadenie kuchyne MŠ

5 000,00

5 000,00

0,00

evidencia obyvateľstva,
register adries

ÚPSVaR
Michalovce

Stravovanie

UPSVaR
Michalovce
VU SR – OU
Michalovce
ÚPSVaR
Michalovce
MF SR

rodinné prídavky

hmotná núdza, predškoláci

➢ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
➢ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
➢ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obecné zastupiteľstvo v obci Lesné uznesením č. 32/4/2013 zo dňa 16.12.2013 v zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov využilo možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry.
Vypracovala: Bobíková Jana
v Lesnom, dňa 05.06.2020

Predkladá: Bobík Peter, starosta obce
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13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
11 539,20 EUR a zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného fondu v sume
2 647,49 €.
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