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Záverečný účet Obce Hanková  za rok 201 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec v roku 2019 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.  

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.7/2018 

v objeme príjmov 29 262 € a v objeme výdavkov v čiastke 29 262 € teda ako vyrovnaný.  

 

 V priebehu roka 2019 došlo k dvom úpravám rozpočtu. Prvá úprava bola schválená 

23.07.2019 uznesením č.19/2019 a druhá úprava bola schválená 17.12.2019 uznesením č. 

27/2019. 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2019 

 

Rozpočet obce v € : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

 

 

      

 

Kapitálové príjmy 5000 

Kapitálové výdavky     5880  

Schodok kapitálového rozpočtu 880 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 60118 

Výdavky celkom 51850 

Hospodárenie obce - prebytok 8268 

  

Bežné príjmy 36524 

Bežné výdavky 45970 

Schodok bežného rozpočtu 9446 

  

Príjmové finančné operácie 18594 

Výdavkové finančné operácie       0   

Prebytok finančných operácií 18594 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v € 
 

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

60118 59139,14                  98,37 

 

1) Bežné príjmy - daňové  :  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

     Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 20088 € z výnosu dane z príjmov boli   

     k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  20087,85 €, čo predstavuje plnenie  

     na 99,99 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

     Z rozpočtovaných 2 940 € bol skutočný príjem k 31.12.2019  vo výške 2162,17 €, čo je     

    73,54 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1874,44 € a dane zo stavieb boli    

    vo výške  287,73 € .   

c) Daň za psa z rozpočtu 67 € bola zinkasovaná v čiastke 74,50 €.  

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  bol rozpočtovaný v čiastke 468 €,  

    skutočnosť bola 290,80 €.  

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

    Obec v roku 2019 nemala príjem z prenajatých priestorov ani príjem z prenajatých budov.  

b) Administratívne poplatky a iné príjmy 

    Príjmy za správne poplatky z rozpočtovaných  80 €, plnenie bolo v čiastke 80,10 €. Za    

    služby obec zinkasovala 435 €, v čom je aj suma za hrobové miesta. Z rozpočtovaných  

    vratiek 170 € z predchádzajúcich rokov bolo plnenie 170,28 €. Z refundácie obec získala  

   finančné prostriedky vo výške 1970,64 €. V roku 2019 obec získala finančnú čiastku 386,53  

   uvedenú v príjmoch ako iné príjmy. 

3/ Kapitálové príjmy : 

    Obci  v roku 2019 bola poskytnutá dotácia z MF vo výške 5000 € na asfaltovanie  

    miestnych komunikácií.  

 

4/ Príjmové finančné operácie: 

    V rámci príjmových finančných operácií bol zúčtovaný prevod zostatku finančných 

prostriedkov z roku 2018 v čiastke 13593,35  € a príjem z prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov – nevyčerpaná dotácia vo výške 5000 €. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Obvodný úrad       49,53 Register obyvateľstva,reg.adries 

2. Obvodný úrad     1825,27 Voľby Europarlament, prezident SR 

3. MF Úrad vlády SR 7600,00 Individ. potreby obce-rekonštrukcia 

KD -starej školy 

4. ÚPSVaR     413,12 Príd.na dieťa – osobit.príjemca 

5. MF 5000,00 Kapitálový príjem-asfaltovanie ciest 
 S p o l u : 14 887,92  
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom na ktorý boli 

poskytnuté. 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v €  
 

Rozpočet  Skutočnosť  % plnenia 

51850 49011,56 94,53 

 

v tom :                                                                                                                            v € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

0111 – Správa úradu 22445 21281,96 94,82 

112      Poplatky banke 300 298,18 99,39 

0160 - Voľby 1826 1825,27 99,96 

0320 – Požiarna ochrana 2590 2560,84 98,87 

0443 – Stavebný úrad 100 84,22 84,22 

O451 – Miestne komunikácie 50 0 0 

0510 – Vývoz TKO 755 692,75 91,75 

0620 – Rozvoj obcí 7600 7600 100 

0620 – Rozvoj obcí – kapitál. výd. 5880 5880 100 

0620 - Rozvoj obcí 7470 6266,80 83,89 

0640 – Verejné osvetlenie 340 309,21 90,94 

0820 – Ostatná kultúra 360 128,78 35,77 

0830 – Miestny rozhlas 50 0 0 

0840 -  Miestny cintorín - vlastné 1620 1620,9 100 

0111 – Reg. obyvateľov,reg.adries 50 49,53 99,06 

0111 -  Osob. príj.- PnD - ÚPSVaR 414 413,12 99,79 

Spolu 51850 49011,56 94,53 

                      

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 11079 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 11018,28 €, čo je  

99,45% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ a starostky obce.   

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 3775 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 3550 €, čo je 94,04 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného na zdravotné a sociálne poistenie z  miezd 

pracovníčky a starostky obce. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  31016 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 28492,07 €, čo je 

91,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, rutinná a štandardná údržba, refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad  

a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 100 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 71,21 €, čo 

predstavuje 71,21 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky pre jednotlivé organizácie 

v ktorých je obec členom.  
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Kapitálové výdavky : 

    Obec v roku 2019 použila poskytnutú dotáciu z MF z roku 2018  na zakúpenie autobusovej 

zastávky z rozpočtovaných 5880 € vo výške 5000 € štátne fin. prostriedky a 880 € z vlastných 

fin. prostriedkov.  

 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019 

 

Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce  za rok 2019     

                               
                                                        Rozpočet 2019:     Plnenie 2019:      %: 

  V Eur  V Eur  

Sumár  príjmov  60118  40545,79  

V tom: Bežné príjmy  36524  35545,79  

             Kapitálové príjmy  5 000  5 000,00  

Príjmy finančných operácií  18594  0 0 

 

Sumár  výdavkov  51850  49011,56  

V tom: Bežné výdavky  45970  43131,56  

             Kapitálové výdavky  5 880  5880  

Výdavky  finančných operácií  0  0 0 

Výsledok  hospodárenia:  0  -8465,77 0 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2019, t.j. rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými 

výdavkami  je schodok rozpočtu obce vo výške -8465,77 €. K tejto čiastke je potrebné 

pripočítať prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2018 v čiastke 13593,35 € 

a prevod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v čiastke 5000,00 €, takže 

rozpočtový výsledok hospodárenia bude v čiastke  10 127,58 €.  

 

Stav finančných prostriedkov na bežnom účte obce  (10 232,49 €) a  zostatku v pokladni 

(67,85 €)  k 31.12.2019  bol v celkovej čiastke  10 300,34 € z ktorého je potrebné odpočítať  

výšku zostatku finančných prostriedkov na účte Sociálneho fondu  k 31.12.2019 v čiastke 

172,76 € a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z MF  vo výške 5000 €, ktorý 

bude použitý  do 31.12.2020. 

 

Stav fin. prostriedkov k 31.12.2019 bol   10 300,34 € 

Po odčítaní                                              -     172,76 €   sociálny fond 

a nevyčerpanej dotácie                            -  5 000,00 €  MF 

prebytok hospodárenia                                5 127,58 € 

 

 

Obec  Hanková tvorí rezervný fond,  navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu celý 

prebytok hospodárenia za rok 2019 v čiastke 5 127,58 € bez prostriedkov Sociálneho 

fondu obce a nevyčerpanej dotácie z MF  preúčtovať na účet rezervného fondu. 
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5.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v  € 

 

Finančný dlhodobý majetok  /063/- Vodárenské akcie 

 Stav k 1.1.2019 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2019 

Obstarávacia cena    24 397,53 0 0 24 397,53 

Oprávky 0 0 0 0 

Zostatková cena 24 397,53 0 0 24 397,53 
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Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:  

735 ks v menovitej hodnote 33,19  € za 1 ks.  

 

Dlhodobý hmotný majetok  /021/ - Stavby 

 

 Stav k 1.1.2019 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2019 

Obstarávacia cena    22 214,86 5880 0 28 094,86 

Oprávky 13291,06 1263 0 14554,06 

Zostatková cena 8923,80 7143 0 13540,80 

Obec prijala kapitálový transfer z štátneho rozpočtu na vybudovanie autobusovej zastávky. 

Dlhodobý hmotný majetok  /022/ -  Stroje  

 

 Stav k 1.1.2019 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2019 

Obstarávacia cena    1767,67 0 0 1767,67 

Oprávky 1767,67 0 0 1767,67 

Zostatková cena 0 0 0 0 

Pozemky  /031/ 

 Stav k 1.1.2019 Prírastky  Úbytky  Stav k 31.12.2019 

Obstarávacia cena 49,80 0 0 49,80 

Oprávky  0 0 0 0 

Zostatková cena     49,80 0 0 49,80 

  

Obežný majetok 

 

a/ pohľadávky 

 

Obec k 31.12.2019 vo svojom účtovníctve eviduje pohľadávky: 

 

Účet  Suma v € 

318 -  poplatky za TKO, hrob.miesta 564,88 

319 -  DZN, pes 945,79 

Spolu 1510,67 
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b/ finančný majetok: 

Účet  Suma v € 

261 -  pokladnica 67,85 

262 -  peniaze na ceste 0 

221 -  Základný bežný účet 10232,49 

472 – Účet sociálneho fondu 172,76 

 

Zadĺženosť obce- Záväzky: 

 

Obec k 31.12.2019  eviduje  záväzky vo výške 700,63 €. Ide o faktúry za december 2019( 

vývoz TKO, telefón, mzda HK). 

 

 

V Hankovej, 23. januára 2020    

Vypracoval: Bc. Diana Kupcová 

 

 

 

 

 

                                                                                                      RSDr. Matilda Jakubíková 

         starostka obce   

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


