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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 vyrovnaný. 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 07.11.2018 uznesením č. 9/2018.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- 1/2019 schválené dňa 03.05.2019 uznesením OZ č. 3/2019
- 2/2019 schválené dňa 06.09.2019 uznesením OZ č. 11/2019
- 3/2019 schválené dňa 14.12.2019 uznesením OZ č. 13/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

280.447,52

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
304.955,69

184.920,00
0
95.527,52
280.447,52

284.259,73
1,00
20.694,96
304.955,69

156.920,00
118.527,52
5.000,00
0

220.070,26
79.885,43
5.000,00
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
304.955,69

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

304.951,71

100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 304.955,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
304.951,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
284.259,73

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

284.255,75

100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 284.259,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
284.255,75 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
185.138,06

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

185.136,73

100 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 129.763,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 129.761,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29.668,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29.668,78 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13.326,63 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 16.342,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
29.668,78 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3.322,36 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 669,18 EUR.
Daň za psa bola v sume 400,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
- od občanov:
3.443,92 EUR
- od Ekoservisu: 21.862,36 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
14.990,80

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

14.988,78

99,99 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12.014,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12.013,81 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.913,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.912,88 EUR, čo je
99,97 % plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio
Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 63,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 62,09 EUR, čo je 98,56 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
367,36

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

366,73

99,83 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 367,36 EUR, bol skutočný príjem vo výške 366,73
EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 83.763,51 EUR bol skutočný príjem vo výške 83.763,51
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
REMKO Sirník, s.r.o.
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR – Európsky soc. Fond
ÚPSVaR – štátny rozpočet
Ministerstvo vnútra SR
Prešovský samosprávny kraj
Environmentálny fond

Suma v EUR
Účel
3.000,00 Zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Myslina
2.000,00 Financovanie kultúrno-spoločen.
podujatí
2.814,57 Voľby
11.782,66 § 50j – Príspevok na podporu
rozvoja
miest.
a reg.
zamestnanosti
2.079,33 § 50j – Príspevok na podporu
rozvoja
miest.
a reg.
zamestnanosti
247,74 Registrácia obyvateľstva
1.600,00 Oprava pódia kultúrneho domu
59.781,21 Príjem z poplatkov za uloženie
odpadov na skládku odpadov

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
1,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1,00

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1,- EUR, čo je 100 %
plnenie.
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Príjem z odpredaja časti kanalizácie VVS, a.s. bol vo výške 1,- EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
20.694,96

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

20.694,96

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 20.694,96 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 20.694,96 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2019 zo dňa 19.6.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 12.194,96 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 12.194,96 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – Ministerstva vnútra v sume 8,500,00 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
304.955,69

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

255.881,81

83,91 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 304.955,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 255.881,81 EUR, čo predstavuje 83,91 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
220.070,26

Skutočnosť k 31.12.2019

170.996,43

% čerpania

77,70 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 220.070,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 170.996,43 EUR, čo predstavuje 77,70 % 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 67.222,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
67.221,23 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby a 3 pracovníkov projektu ÚPSVaR § 50j.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27.137,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
26.732,89 EUR, čo je 98,51 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 122.285,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
73.898,20 EUR, čo je 60,43 % 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.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1.924,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1.918,69 EUR, čo predstavuje 99,69 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1.225,42 EUR, čo predstavuje 81,69 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
79.885,43

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

79.885,38

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 79.885,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 79.885,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie kanalizácie
Z rozpočtovaných 51.412,71 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 51.412,71
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Výstavba kamerového systému
Z rozpočtovaných 11.184,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 11.184,52
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Výstavba rozhlasu
Z rozpočtovaných 14.653,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 14.652,95
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
5.000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

5.000,00

100 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5.000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 5.000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5.000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5.000,00 EUR, čo predstavuje
100 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

284.255,75
170.996,43
113.259,32
1,00
79.885,38
-79.884,38
33.374,94

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Nevyčerpané účelové prostriedky
z Environm. fondu
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

48.386,74
-15.011,80

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

20.694,96

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

5.000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

15.694,96
304.951,71
255.881,81
683,16
683,16

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 33.374,94 EUR zistený podľa § 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 nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných
predpisov v sume 48.386,74 EUR; takto zistený schodok v sume 15.011,80 EUR navrhujeme
vysporiadať z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 15.694,96 EUR 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 navrhujeme použiť na
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 15.011,80 EUR
- tvorbu rezervného fondu
683,16 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 683,16 EUR.

5. 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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozp. rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 4/2019 zo dňa 19.6.2019
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
12.194,96
12.194,96
0
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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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
187,66
600,12
325,20
462,58

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
KZ k 31.12.2019 v EUR
2.267.512,31
2.078.047,85
2.241.810,27
2.026.623,37
7.836,60
2.112.033,61
121.940,06
25.186,57

7.836,60
1.896.846,71
121.940,06
51.121,87

0
0
0
4.150,64
21.035,93
0
0
515,47

22,10
0
0
1.413,98
49.685,79
0
0
302,61

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

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2.267.512,31
2.078.047,85
818.470,01
844.714,33
0
0
818.470,01
62.295,02

0
0
844.714,33
107.504,09

840,00
8.500,00
187,66
767,36
52.000,00
1.386.747,28

840,00
48.386,74
462,58
10.814,77
47.000,00
1.125.829,43
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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

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

10.814,77

10.814,77

47.000,00

47.000,00

49.689,32
107.504,09

49.689,32

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

investičný

96.861,37

5.000,00

1.225,42

47.000,00

Rok
splatnosti

2025

V roku 2010 obec prijala bankový úver na výstavbu Kanalizácie a ČOV v sume 96.861,37 EUR
s úrokovou sadzbou 2,50 % p. a. na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4 zo dňa
14.05.2010. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky istiny sú ročné a splátky
úrokov sú mesačné. V roku 2019 bola uhradená splátka v sume 5.000,- EUR, z toho nákladový
úrok za rok 2019 predstavuje sumu 1.225,42 EUR.
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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- 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

Suma v EUR

219.878,31
219.878,31
47.000,00

47.000,00
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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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

0
47.000,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

47.000,00

219.878,31

21,38 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018

219.878,31
219.878,31

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR (rodinné prídavky)
- dotácie z MV SR
- granty
- účelovo určený poplatok z príjmu za uloženie odpadu z Environ. fondu
- finančný príspevok Európskeho sociálneho fondu - § 50j
- finančný príspevok zo ŠR - § 50j
- ......
Spolu bežné príjmy obce a účelovo určené 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**

83.763,51
3.062,31
458,00
1.600,00
5.000,00
59.781,21
11.782,66
2.079,33
219.878,31
136.114,80

5.000,00

1.225,42
6.225,42

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

6.225,42

136.114,80

4,57 %

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

8. 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 žiadnej fyzickej ani právnickej osobe.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) rozpočtom VÚC
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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

-1-

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

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

Zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO
Myslina
Ministerstvo vnútra SR
Voľby
ÚPSVaR – Európsky soc. § 50j – Príspevok na
fond
podporu rozvoja miest.
a reg. zamestnanosti
ÚPSVaR – štátny rozpočet
§ 50j – Príspevok na
podporu rozvoja miest.
a reg. zamestnanosti
Ministerstvo vnútra SR
Registrácia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR
Kamerový systém

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

3.000,00

3.000,00

0

2.814,57
11.782,66

2.814,57
11.782,66

0
0

2.079,33

2.079,33

0

247,74
8.500,00

247,74
8.500,00

0
0

-5-

Kapitálový transfer na „Kamerový systém v obci Myslina“ bol poskytnutý v roku 2018
a skutočne použitý až v roku 2019.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. Environmentálny fond obci
Myslina zasiela príjem z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov nachádzajúcu sa
v katastri obce.
Poskytovateľ
-1-

Environmentálny fond

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

59.781,21

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

11.394,47

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

48.386,74

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský samospr. kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1.600,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1.600,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle zákona č. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov neuplatňuje programovú štruktúru rozpočtu.
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 683,16 EUR.
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