
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Záverečný účet Obce Muránska Huta 

za rok 2019 

 

 
 

 

 
Predkladá : Marián Szentandrassi 

Spracoval: Janka Hrbálová 

 

V Muránskej Hute, dňa: 27.04.2020 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.04.2020 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.04.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.04.2020 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Hute, dňa   

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :25.05.2020 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 28.05.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.05.2020 

-  

 
 

 

 

 



                                                                       2 

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. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov  

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       3 

Záverečný účet obce 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 11.01.2019 uznesením č.12/2019. 

Rozpočet bol zmenený paťkrát: 

- prvá zmena     schválená dňa   04.04.2019   uznesením   č. 22/2019 

- druhá  zmena  schválená dňa   11.06.2019   uznesením   č.25/2019  

- tretia zmena    schválená dňa   11.06.2019   uznesením   č.28/2019 

- štvrtá zmena   schválená dňa    30.09. 2019  uznesením   č.37/2019  

- piata zmena    schválená dňa    29.11. 2019  uznesením   č.42/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

 Schválený rozpočet  

EUR 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

EUR 

Príjmy celkom 87 713 296 932 

z toho :   

Bežné príjmy 76 316 113 682 

Kapitálové príjmy 0 94 322 

Finančné príjmy 11 397 88 928 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 81 281 276 110 

z toho :   

Bežné výdavky 69 887 100 181 

Kapitálové výdavky 11 394 106 645 

Finančné výdavky 0 69 284 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 0 0 

Rozpočtové hospodárenie obce 6 432 20 822 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

296 932 € 299 349,06  € 100,81 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 296 932 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

299 349,06 EUR, čo predstavuje 100,81  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

113 682 € 116 099,19 € 102,13 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 113 682 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 116 

099,19 EUR, čo predstavuje 102,13 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

74 699 € 76 077,22 € 101,85  

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51 199 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 52 092,58 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,75 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19 740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 794,53 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,28 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 843,50 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 725,94 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 225,09 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 697,71  EUR, za nedoplatky z minulých rokov    

42,29 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume                  

463,81EUR. 

 

Daň za psa  Z rozpočtovaných 190 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019  v sume 203,58 

EUR, čo predstavuje plnenie na 107,15 %. 

Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 370 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

431,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,59 %. 
Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019  v sume 168,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 56,23 %. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 2 900 EUR bol 

skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 386,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,77 %. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

4 667 € 4 878,75 € 104,54 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 635,94 EUR, čo je 105,99  

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 455 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 659,59 EUR, čo je 

67,60 % plnenie. Ide o správne poplatky Fo, overovanie , refundácie faktúr, nájomné hrobové 

miesta.  

Úroky 

Poplatky za úroky z účtov finančného hospodárenia: 

Z rozpočtovaných 2,00 € bol skutočný príjem k  31.12.2019 v sume 0 €, čo predstavuje 0,00 % 

plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 610 € 2 583,22 € 160,45 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1610 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 583,22 

EUR, čo predstavuje 160,45 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 341,02 € 

príjem splácanie dlhu Hiciarová v sume  532 EUR , refundácie FA 1033,45 EUR , povinný 

prídel do soc. fondu v sume 301,67 €.    

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 34 316 EUR bol skutočný príjem vo výške 35 143,22 

EUR, čo predstavuje 102,41 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 20 163,49 
Cesta na trh práce 2 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 
4984,59 

 
Praxou k zamestnaniu  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Úrad práce soc.vecí a rodiny, RA 803,11 
Dohody  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 25% 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 

Banská Bystrica 
13,46 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku životného prostredia 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Sekcia verejnej správy, Bratislava 
63,36 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra obyvateľstva   
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Sekcia verejnej správy, Bratislava 
18,00 Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra adries 

Okr.úrad, Rimavská Sobota 2 122,48 Voľby prezidenta SR 

Okr.úrad, Rimavská Sobota 1 247,04 Voľby do Európskeho parlamentu 

2019 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny 

Hron, Tisovec 

900 Projekt: Nadýchnime sa zdravia 

oprava lavičiek v obci  

Banskobystrický samosprávny kraj, 

Banská Bystrica 

1 200 Projekt: podpora na rozvoj 

cestovného ruchu v regióne 

BBSK -nákup lavičiek, stôl  

Dobrovoľnícka zbierka  3 627,69 Zbierka na nákup budovy 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:   

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

94 322,00 € 94 321, 87 € 99,99 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 394 322 EUR bol skutočný príjem vo výške 94 321,87 

EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR 10 100 Oprava cesty časť Predná Hora 

Ministerstvo financií SR 8 000 Rekonštrukcia budovy ocu 

Poľnohospodárska platobná agentúra  
 
 
 
 

57 166,40 
19 055,47  

 
 
 

EPFRV 75%  
ŠR 25% 
Prefinancovanie úveru rekonštrukcia 
miest. komunikácií 
 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

88 928 EUR 88 928 EUR 99,99 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 88 928 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume   88 928  EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

V roku 2019 obec prijala bankový úver na rekonštrukciu obecnej komunikácie v sume 69 283,66 

€ s úrokovou sadzbou 0,73% p.a. na základe Uznesenia č.86/2018 zo dňa 27.06.2018. Úver bol 

splatený dňa 12.11.2019 Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (EPFRV 75% + ŠR 25%). 

 Nepoužité s predchádzajúcich rokov vo výške 11 397 EUR, z prostriedkov rezervného fondu 

8 247 € na nákup budovy.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  Obec nemá zriadené 

rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

276 110 € 290 475,45 € 105,20 % 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 276 110 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 290 475,45 EUR, čo predstavuje 105,20 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

EUR 

% čerpania 

100 181 € 115 226,20    €             115,02%        
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 100 181 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 

115 226,20 EUR, čo predstavuje  115,02 % 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 41 812 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume        

56 597,97 EUR, čo je 135,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

a pracovníkov“ Cesta na trhu práce2“, Praxou k zamestnaniu.    

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 17 542  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

17 900,60     EUR, čo je 102,04  % čerpanie.   

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 39 367 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 39 337,90    

EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1260   EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1187,43    

EUR, čo predstavuje 94,24  % čerpanie. Ide o členské príspevky.   

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

EUR 

% čerpania 

106 645 €        105 965,59 €                      99,36 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 106 645 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume  105 965,59 EUR, čo predstavuje 99,36 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci v sume 69 283,60 €. 

3. Výdavkové finančné operácie    

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 

EUR 

% čerpania 

69 284€        69 283,66 €                      99,99 

 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 69 284 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume  69 283,66 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

Ide o spletenie úveru poľnohospodárskou platobnou agentúrou EPFRV 75% ŠR 25%. 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Obec nemá zriadené 

rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 123037,54 

z toho : bežné príjmy obce  116 099,19 

             bežné príjmy RO 0 

             Príjem mimoriadny PPA z realizovaného projektu 

rekonšt.cesty  
6 938,35 

Bežné výdavky spolu 115 226,20 

z toho : bežné výdavky  obce  115 226,20 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 7 811,34 

Kapitálové  príjmy spolu 94 321,87 

z toho : kapitálové  príjmy obce  94 321,87 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 105 965,59 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  105 965,59 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -11 643,72 

schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 823,38 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -5 443,05 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9 266,43 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  88 928,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 69 283,66 

Rozdiel finančných operácií 19 644,34 
Hospodárenie obce  15 820,96 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -5 443,05 

Upravené hospodárenie obce 10 377,91 

 

 

Rozdiel príjmov a výdavkov v rozpočte predstavoval sumu - 3 823,38 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 5 443,05 EUR 

predstavoval - 9 266,43€. Celkový schodok bol spôsobený v kapitálovej oblasti z dôvodu 

zapojenia 11 397 € (dotačné nevyužité prostriedky z predošlého roku) a bol krytý napojením 

zdrojov nepoužitých prostriedkov cez príjmové fin. operácie. Výsledné hospodárenie obce bolo 

v dôsledku zapojenia príjmovým fin. operácií prebytkové vo výške 15 820,96 €.  Po vylúčení 

nevyužitých dotačných prostriedkov 5 443,05 €  predstavuje výsledne hospodárenie obce 

prebytok 10 377,91 €. Tento prebytok bude rozdelený do povinného rezervného fondu vo výške 

10% čo predstavuje sumu 1 037,79 €  a do dobrovoľného rezervného fondu vo výške 90 %  

9 340,12 EUR. 
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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.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  8 247,34       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      obec  netvorila RF z titulu schodku   

 

0 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

 

0 

                - prevod poplatkov  0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0       

- Kúpa budovy – OZ č.37/2019 zo dňa 

30.9.2019 

8 000 

Vysporiadanie schodku 2018 247,34 

KZ k 31.12.2019 0       

 

 

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 EUR 

ZS k 1.1.2019 388,48   

Prírastky - povinný prídel 1  %                    676,75 

  

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - čerpanie SL                     396,00 

               - regeneráciu PS, dopravu               0    

               - dopravné                           0 

               - ostatné úbytky   *- poplatky banke                                             1,20    

KZ k 31.12.2019 668,03 

 

 KZ k 31.12.2019 668,03 

 

 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 186 523,21 248 986,57 
Neobežný majetok spolu 156 479,39 228 740,31 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 107 690,09 179 0951,01 
Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 
Obežný majetok spolu 29 263,98 19 508,10 
z toho :   
Zásoby 0 0 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  1 373,78 2 031,91 
Finančné účty  27 890,20 17  w 476,19 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  779,84 738,16 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 186523,21 248986,57 
Vlastné imanie  81354,93 95325,93 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  -5,76 -5,76 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  81360,69 95331,69 
Záväzky 26314,73 35829,14 
z toho :   
Rezervy  500 720 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 11397,76 5443,05 
Dlhodobé záväzky 369,48 22453,73 
Krátkodobé záväzky 14047,49 7212,36 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie 78853,55 117831,50 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 730,54 730,54 0 

- zamestnancom 4200,97 4200,97 0 

- poisťovniam  1848,58 1848,58 0 

- daňovému úradu 419,07 419,07 0 

- štátnemu rozpočtu 0 0 0 

- bankám 0 0 0 

- štátnym fondom 0 0 0 

- ostatné záväzky 22 013,20 13,20 22000 

Záväzky spolu k 31.12.2019 29 666,09 7666,09 22000 

 

.  

 

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 , právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 

na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – 
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      Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založené právnické osoby. 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť :   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory, Banská 
Bystrica 

-životné prostredie: prenesený výkon 

štátnej správy, bežné výdavky 
13,46        13,46 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – REGOB, bežné 

výdavky 

63,36 63,36 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Sekcia 

verejnej správy, 

Bratislava 

-verejná správa: prenesený výkon 

štátnej správy – Register adries, bežné 

výdavky 

18,00 18,00 0 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Revúca  
-rozvoj obce: CnTP  

spolufinancovanie = ŠR a ESF, 

bežné výdavky 

  0 

OU Rimavská Sobota Voľby prezidenta SR 2 122,48 2 122,48 0 

OU Rimavská Sobota Voľby do Európskeho 

parlamentu 2019 

1 247,04 1 247,04 0 

Ministerstvo financií 

SR  
kapitálové výdavky – 

rekonštrukcia budovy ocu  

8 000 2 556,95 5 443,05 

Ministerstvo financií Bežné výdavky – oprava cesty 10 100 10 100 0 
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SR  Predná Hora 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Cesta na trh práce 2 
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

20 163,49 20163,49 0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Praxou k zamestnaniu  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

4 984,59 

 

4 984,59 

 
0 

Úrad práce soc.vecí 
a rodiny, RA 

Dohody  
Spolufinancovanie ESF 85% , ŠR 
25% 

803,11 803,11 0 

 

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2019 podľa uzavretých zmlúv. 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

c)  

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neposkytla v roku 2019 žiadny transfer. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu 

s VÚC o poskytnutí transferov. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec hodnotenie plnenia programov nevypracovala, lebo rozpočet je schválený bez programovej 

štruktúry. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 10 % (t. j.  1037,79 eur) 

na tvorbu povinnej zložky rezervného fondu obce a schvaľuje použitie zostávajúcich 90% 

prebytku vo výške 9 340,12 eur na tvorbu dobrovoľnej zložky rezervného fondu obce 

s účelovým určením na rozvojové investičné zámery obce. 

 


