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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   2018. 

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/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 

28.12.2018 uznesením č. 03122018    

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 19.03.2019 uznesením č. 05032019 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2019 uznesením č. 04062019 

- tretia zmena  schválená dňa 30.09.2019 uznesením č. 04092019 

- štvrtá zmena  schválená dňa  27.11.2019 uznesením  č. 08112019  

- piata zmena schválená dňa 30.12.2019  uznesením č. 02122019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 774 288,07 896 432,51 

z toho :   

Bežné príjmy 693 586,07 801 388,07 

Kapitálové príjmy 70 000 75 000 

Finančné príjmy 10 000 10 000 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 702 10 044,44 

Výdavky celkom 679 775,69 793082,48  

z toho :   

Bežné výdavky 297475,69 328435,31 

Kapitálové výdavky 67 800  90 370,85 

Finančné výdavky 24 000 24 000 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 290 500 350 276,32 

Rozpočet  obce 94 512,38 103 350,03 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 – obec a RO 

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

896432,51 830500,43                  92,65 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 896432,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

830 500,43 EUR, čo predstavuje  92,65 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

811 432,51 770 500,43 94,95 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 811 432,51 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

770 500,43 EUR, čo predstavuje  94,95 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

367712,52 367712,52 100% 

 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  342.160,77 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 342.160,77.- EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

 Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 17 961,57.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 17 961,57.- EUR, 

čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 725,33.- EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 4236,24.- EUR.   K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

6 178,69.- EUR, z toho daň z pozemkov: 3440,69.-€, daň zo stavieb: 2695,88.-€, a z bytov 

42,12.-€ 

 

 Daň za psa 600,92.-€ 

 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  6 989,26 .-€ 

 

b)  nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

27 716,64           25 803,54 93,09 

 

 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 16.566,52.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16.566,52.- EUR, 

čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov . 

Úrok z bankových účtov je vo výške 243,94.-€ 

 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky, správne poplatky a iné poplatky :  3 578,38,-€ 

Vratky 5 414,70,- € 
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Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 405.958,91 EUR bol skutočný príjem vo výške 346 

672,66 EUR, čo predstavuje 85,39% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Trebišov 18 619,83,.- §54, §50j, 

Okresný úrad Košice odbor školstva 282 319.- Normatívne a nenorm.urč. fin. prostr. Na 

prenes.komp. pre ZŠ na rok 2019 

Ministerstvo vnútra SR sekcia VS 3679,19.- Prenesený výk. Štátnej správy na úseku 
matrík na rok 2019 

ÚPSVaR Trebišov 16 482,30- Na podporu výchovy k stravov. návykom 
dieťaťa.a na podp. výchovy k plneniu 
školských povinností  

MV SR Okresný úrad Trebišov          883,99.- Voľby do EP  

MV SR Okresný úrad Trebišov  1516,14 Prezidentské voľby  

MV SR sekcia verejnej správy 350,46.- Register občanov 

MV SR sekcia verejnej správy 27,60 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 18 666,25.- Miestné občianské poriadkové služby 

DPO SR Bratislava                3 000.- Zabezp. materialno- techn. vybavenia 

DHZO 

Min. dopravy a výstavby SR 45,88.- Na vykonávanie pôsobnosti a špec. stavebného 

úradu pre miestne komunikácie  

Okresný úrad Košice, organizačný 

odbor 

44,84.- Zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 

MVSR OÚ KE, odb starostl. o ŽP 893,71 Starostlivosť o ŽP 

OÚ TV. Odb CO 143,47 Odmena skladníkovi mat. CO 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

75 000 60 000 80% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 75 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  

60 000.-EUR, čo predstavuje  80 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške   0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % 

plnenie. 

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 75000.-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60000.- EUR, čo 

predstavuje 80 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR 15000.- Dotácia na základe uznesenie vlády č. 

216 zo dna 15.5.2019 

Ministerstvo vnútra SR 5 000.- Rozšírenie kamerového systému 

Okresný úrad KE, od. školstva 40 000.- Rekonštrukcia havarijného stavu kotolne 

   

 

Zahraničné  granty : 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Rákoczi hálozat         90.-  

Bethlen Gábor Alapkezelo ZRT 20 177,27.- Rekonštrukčné práce v MŠ –Veľký 

Horeš 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10 000 0 0      

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 000- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

10 000.- EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 10 044,44     10 044,44                      100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov  10 044,44.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

10 044,44.-EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                          10 044,44.-    EUR 

 

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0                   0         0        

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  obec a RO 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

793 082,48 793155,28 100% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 793 082,48.-EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 793155,28.- EUR, čo predstavuje  100  % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

328435,31               328508,11               100,02 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 328,435,31.- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 328 508,11.- EUR, čo predstavuje  100,02 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 148.599,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 148.599,42.-

EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, 

pracovníkov MOPS.,a pracovníkov cez ÚPSVAR, aktivačných pracovníkov a pracovníkov 

školstva s výnimkou právnych subjektov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 56.934,73.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  56.934,73.-

EUR, čo je 100 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 119.938,01.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 120.057.- 

EUR, čo je 100,00 % 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 1.811,04.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1.811,04.- EUR, 

čo predstavuje  100 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 1152,11- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1152,11.-EUR, 

čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

90 370,85               90 370,85                100% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 90 370,85.- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume  90370,85.- EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)  Ministerstvo vnútra SR projekt. Hasičská zbrojnica –Prístavba garáže na hasičské autá 

Z rozpočtovaných  30 000.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 30 000.-EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Prístavba garáže pre hasičské autá – vlastné prostriedky  –z  rozpočtovaných 

6835,96,.EUR   bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 835,96,. € čo predstavuje 100% 

čerpanie  

c) Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie kamerového systému . Z rozpočtovaných  5 000.- 

EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5000.-EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  
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d) Rozšírenie kamerového systému – vlastné prostriedky   - z rozpočtovaných 1273,67 EUR 

bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2019 v sume  1273,67 € 

e) Projekt  na stavebné povolenie pre stavbu -Prestavby bývalej školy na budovu EXPO 

Veľký Horeš – vlastné prostriedky z rozpočtovaných  6 870.- EUR bolo skutočne vyčerpané 

k 31.12.2019 v sume 6870. -EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

f) „Zmeny a doplnky 1“  ÚPN -  Veľký Horeš – vlastné prostriedky  

 Z rozpočtovaných  2160.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 160.-EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie  

g)  Ministerstvo financíí SR- Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 205 zo 4. 

mája 2018 - Dobudovanie a finalizácia stavby –Komunitné centrum 

 Z rozpočtovaných  3 000.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3000.-EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie  

h) Obnova cesty  Veľký Horeš – Nagyrozvágy /MR/ a rekonštrukcia miestnej 

komunáikácie  - vlastné prostriedky 

 Z rozpočtovaných  16 983,58.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  16 983,58.-

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie 

i) Dotácia na základe uznesenia vlády č.216 zo dňa 15.5.2019- Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie a výstavba   - Asfaltovanie cesty na ul. Egrešovej Z rozpočtovaných 15 000.- 

EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  15 000.-EUR, 

 čo predstavuje 100 % čerpanie 

j.) Asfaltovanie na ul. Egrešovej – vlastné prostriedky  

Z rozpočtovaných 2256.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  2 256.-EUR, 

 čo predstavuje 100 % čerpanie 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

24 000                 24 000                100 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

350 276,32               350 276,32              100 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 350 276,32.- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 350 276,32.- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                             350 276,32.-  EUR 

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0                   0                0 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019         

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 770 500,43 

z toho : bežné príjmy obce  760455,99.- 

             bežné príjmy RO                                                      10 044,44.- 

Bežné výdavky spolu                                           678 784,43                             

z toho : bežné výdavky  obce  328508,11.- 

             bežné výdavky  RO 350276,32.- 

Bežný rozpočet 91 716.- 

Kapitálové  príjmy spolu 60 000.- 

z toho : kapitálové  príjmy obce  60 000 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 90 370,85.- 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  90 370,85- 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -30370,85 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +61 344,75.- 

Vylúčenie z prebytku  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmy z finančných operácií  0.- 

Výdavky z finančných operácií 24000.- 

Rozdiel finančných operácií -24 000 
PRÍJMY SPOLU   830 500,43 

VÝDAVKY SPOLU 793 155,28 

Hospodárenie obce  37.345,15 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 37.345,15 

 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume  37.345,15       EUR  zistený podľa 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           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. 
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Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019          23 621,57 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok   

                        37.903,78 

                - 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 47.903,78 

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p... 

              

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019   1225,15 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                                                 1160,18 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2019 2 385,33 

 

6. 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 2 030 622,42 2 055 536,93 

Neobežný majetok spolu             1 894 619,24 1 908 222,47 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3718,97 3 718,97 

Dlhodobý hmotný majetok 1 695 786,27  1 709 389,50 

Dlhodobý finančný majetok 195 114 195 114 

Obežný majetok spolu 122 692,35  147 314,46 

z toho :   
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Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  25 333,95 13 543,77 

Finančné účty  97 358,40 133 770 69 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  13 310,83  

 

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 2 030 622,42 2 055 536,93 

Vlastné imanie   1 663 267,43 1 663 179,18 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 663,267,43 1 663 179,18 

Záväzky 74 853,35  82 337,75 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 171 45 318 

Dlhodobé záväzky 14 462,35 3799,75 

Krátkodobé záväzky 0 0 

Bankové úvery a výpomoci 57 220 33 220 

Časové rozlíšenie 292 501,64 310 020 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  33 220.-                  EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) EUR 

- voči dodávateľom   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                     EUR 

- voči zamestnancom                       EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu EUR 

- ostatné  EUR 
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8. Hospodárenie 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 dotáciu v súlade o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká.  

 

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: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola- Alapiskola 50 550 50 550 0 

    

    

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola 282319 282 319.- 0 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR 

Trebišov 
§52,50j, ŠNZ  18 619,83 18619,83 0 

Okresný úrad 

KE odbor 

školstva 

Normatívne a nenormatívne určené   finančné 

prostriedky  na prenesené kompetencie pre ZŠ 

na rok 2019 

282 319 277 001 5318 

Ministerstvo 

vnútra SR 

sekcia VS  

Fin. prostriedky na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

matrík na rok 2019 

3679,19 3 679,19- 0 

ÚPSVaR  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa,a na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa 

16482,23 16482,23 0 

Okresný úrad 
Trebišov 

Voľby  Prezidenta SR 1652,48 1516,14 136,34 

Okresný úrad 

Trebišov 
Voľby do EP 947,04 883,99 63,05 

MV SR sekcia 
verejnej správy 

Register občanov 350,46.- 350,46.- 0 

MV SR sekcia 

verejnej správy 
Register adries 27,60.- 27,60.- 0 

MV SR Miestné občianske poriadkové služby  18 666,25.- 18666,25.- 0 

DPO SR 

Bratislava 
Na zabezpečenie materialno- 

technického vybavenia DHZO  

3 000 3 000 0 

MDVaRV SR Úsek dopravy 45,88.- 45,88.- 0 

MV SR OÚ 

Ke, odb. star.o 

ŽP 

Starostlivosť o životné prostredie 893,71.- 893,71.- 0 

OkU KE, org. 
Odb. 

Starostlivosť o vojnové hroby 44,84 44,84 0 

OKÚ-Trebišov Odmena skl. Materiálu CO 143,47 143,47- 0 

Ministerstvo 

vnútra SR  
Hasičská zbrojnica- Prístavba garáže 

na hasičské autá 

30  000 30000 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 
Prevencia kriminality -Rozšírenie 

kamerového systému  

5000  5000 0 

MF SR Dotacia na základe uznesenia vlády  č.205 3000 3000 0 

OKÚ KE, odb. 

školstva 
Rekonštrukcia havarijného stavu 

kotolne 

40000 0 40000 

MF SR Dotácia na základe uznesenia vlády č. 

216 

15000 15000 0 

     

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
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Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

nemá 

 

      

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

       nemá 

 

 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019, 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 


