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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 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 19.10.2018 uznesením č. 85/2018
Rozpočet bol zmenený:
1. zmena schválená dňa 14.6.2019 ............. uznesením OZ č. 27/2019
/rozpočtové opatrenia 1-3/
2. zmena schválená dňa 30.9.2019 ............. uznesením OZ č. 43/2019
/rozpočtové opatrenia č. 4-5/
3. zmena vykonaná starostom obce dňa 30.12.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dňa 13.2.2020 .......... uznesením OZ č. 70/2020
/rozpočtové opatrenia č. 6-7/

Rozpočet obce k 31.12.2019

649 275,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
810 616,00

649 075,00
200,00
0,00
649 275,00

764 561,00
5 548,00
40 507,00
651 255,00

573 275,00
76 000,00
0,00
Vyrovnaný

629 159,00
22 096,00
0,00
Prebytkový

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €
Rozpočet na rok 2019
649 275,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019
810 616,93 €

% plnenia
124,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 649 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
810 616,93 EUR, čo predstavuje 124,85 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
764 561,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

764 561,83 €

100,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
339 932,00 €

339 930,06 €

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + daň z nehnuteľnosti a TKO
Z predpokladanej rozpočtovanej finančnej čiastky na daňové príjmy v sume 263 525,00 EUR
boli v skutočnosti k 31.12.2019 prijaté finančné prostriedky boli v sume 339 930,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 128,99 %.
Z toho vyberáme prehľad:
Podielové dane – 327 686,90 €
Daň za psa – 188,00 €
Daň z pozemkov – 6 085,57 €
Daň zo stavieb – 1 880,30 €
Daň z bytov – 27,65 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 4 061,64 €
b) nedaňové príjmy zdroj 41:
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
4 266,00 €
Z toho vyberáme prehľad:

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 266,30 €

100,00

Príjem z prenájmu – 373,29 €
Administratívne poplatky – 515,00 €
Príjmy z pokút – 7,00 €
Príjem za železný odpad – 156,00 €
Úroky z vkladov – 100,97 €
Príjmy z dobropisov – 1 176,17 €
Iné príjmy – 1 937,87 €
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Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
420 363,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

420 365,47 €

100,00

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Prešov, odbor
organizačný
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Okresný úrad Prešov – odbor školstva
Okresný úrad Prešov – odbor školstva
Okresný úrad Prešov – odbor školstva
Okresný úrad Prešov – odbor školstva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma dotácie
Účel dotácie
1 406,50 € dotácia na voľby rok 2019
13 970,40 € dotácia na podporu stravovacích
návykov žiakov ZŠ Mirkovce
1 145,40 € dotácia na učebné pomôcky pre
žiakov ZŠ Mirkovce
280,50 € dotácia pre žiakov ZŠ Mirkovce
na učebnice
2886,00 € nenormatívne finančné
prostriedky na vzdelávacie
poukazy
9 750,00 € nenormatívne finančné
prostriedky na žiakov zo SZP
312 092,00 € normatívne finančné prostriedky
na chod Základnej školy
2 965,49 € materiálno - technické
vybavenie DHZ Mirkovce
7 614,53 € dotácia na aktivačnú činnosť §52
§ 50 J
40 279,74 € dotácia na činnosť Terénnej
práce v obci Mirkovce
27 221,89 € štátne sociálne dávky – osobitný
príjemca
288,01 € dotácia na výkon osobitného
príjemcu
437,91 € dotácia na úsek REGOB
27,60 € dotácia na úsek register adries

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
5 548,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 548,38 €

100,01

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
548,38 € - čo je príjem z predaja pozemku; ďalší kapitálový príjem je 5 000,00 € - čo je Dotácia
na prevenciu kriminality
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
MVSR – Okresný úrad Prešov
5 000,00 €
Prevencia kriminality
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
Nevyčerpaný transfér ZŠ
Nevyčerpané prostriedky – na prístavbu
hasičskej zbrojnice
Prevod z rezervného fondu

Skutočnosť k 31.12.2019
12 006,72 €
28 500,00 €
0,00 €

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
651 255,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

623 558,85 €

95,75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 651 255 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 623 558,85 EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
629 159,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

601 558,15 €

95,61

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 629 159 EUR bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2019 v sume 601 558,15 EUR, čo predstavuje 95,61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2019
po poslednej zmene
22 096,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

22 000,70 €

99,57

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 096,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019
v sume 22 000,70 EUR.
To zahŕňa:
- Modernizácia verejného priestranstva pozdĺž cesty – 11 229,90 €
- Obstaranie - prístroje a zariadenia (022) – 3 703,80 €
- Drobný dlhodobý majetok (028) – 4 867,00 €
- Projektové dokumentácie – 2 200,00 €
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00 €

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. Obec nespláca úver.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce Mirkovce

Skutočnosť k 31.12.2019

Vylúčenie z prebytku spolu

764 561,83 €
601 558,15 €
163 003,68 €
5 548,38 €
22 000,70 €
- 16 452,32 €
+ 146 551,36 €
27 918,41 €
+ 118 632,95 €
40 506,72 €
0,00 €
28 500,00 €
810 616,93 €
623 558,85 €
+ 187 058,08 €
56 418,41 €

Upravené hospodárenie obce

130 639,67 €

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Vylúčenie z prebytku finančné operácie
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Celkové hospodárenie obce

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 146 551,36 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 sa
upravuje – znižuje o:
a) nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky chodu Základnej
školy v Mirkovciach poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 20 631,21 €
b) nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, účelovo určené na
podporu stravovacích návykov ZŠ Mirkovce, v sume 2 287,20 €
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c) nevyčerpané finančné prostriedky z MV SR – Okresný úrad Prešov v sume 5 000,00 € určené
na prevenciu kriminality v obci Mirkovce
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 je v sume 40 506,72 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 28 500,00 €, a to na prístavbu požiarnej
zbrojnice DHZ
Prebytok rozpočtu v sume 130 639,67 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) b) a c) 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 obce MIRKOVCE.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme: tvorbu Rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 130 639,67 €.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky: z prebytku rozpočtu za rok 2018

Suma v EUR

Úbytky: v roku 2019 obec nečerpala z RF

45 060,33 €
36 251,65 €
0,00 €

81 311,98 €

KZ k 31.12.2019
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky: tvorba Sociálneho fondu
ostatné prírastky
Úbytky: zamestnancom na stravovanie
darčekové poukážky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
3 024,55 €
3 260,04 €
0,00 €
1 294,29 €
2 250,00 €
2 740,33 €

6. Celkové členenie výdavkov podľa kapitol v €
KAPITOLA
1. Obecný úrad

Rozpočet po
poslednej zmene
150 878,00

Skutočnosť v €

plnenie v %

146 754,27

97,27

53 066,00

53 064,92

100,00

0,00

0,00

0,00

337 015,00

316 384,01

93,88

5. Centrá voľného času

1 533,00

1 528,16

99,68

6. Dobrovoľný hasičský zbor

6 507,00

5 664,38

87,05

7. Doprava (cesty)

7 928,00

7 643,65

96,41

8. Odpadové hospodárstvo

26 310,00

26 291,18

99,93

9. Úprava verejného
priestranstva a okolia
10. Dóm smútku

15 405,00

15 177,99

98,53

1 750,00

1 279,45

73,11

11. Zásobovanie vodou - Niereše

3 359,00

2 958,46

88,08

12. Verejné osvetlenie

3 893,00

3 810,63

97,88

700,00

588,32

84,05

14. Kultúrne služby

2 282,00

1 883,85

82,55

15. Miestny rozhlas

191,00

191,08

100,04

40 438,00

40 338,50

99,75

651 255,00

623 558,85

95,75 %

2. Verejno - prospešné služby
3. Voľby
4. Vzdelávanie - Základná škola

13. Futbal

16. Sociálne zabezpečenie a
pomoc
SPOLU
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

1 709 287,37

1 819 205,74

Neobežný majetok spolu

1 533 809,09

1 496 734,41

2 096,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 336 622,27

1 301 643,59

Dlhodobý finančný majetok

195090,82

195 090,82

Obežný majetok spolu

173 450,91

320 770,51

168,00

475,20

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

11 673,22

12 550,54

Finančné účty

161 609,69

307 744,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 027,37

1 700,82

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 709 287,37

1 819 205,74

Vlastné imanie

1 388 241,63

1 492 765,32

0,00

0,00

50 639,44

104 523,69

z toho : /netto/
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za bež. účt. obd.
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Záväzky

73 612,60

96 237,42

0,00

1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

34 463,13

56 418,41

Dlhodobé záväzky

3 024,55

2 740,30

Krátkodobé záväzky

36 124,92

36 078,74

0,00

0,00

247 433,14

230 203,00

z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 neeviduje záväzky voči bankám.
V roku 2015 bola splatená posledná čiastka úveru.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 o dotáciách, právnickým osobám
– školám na financovanie centier voľného času.
Žiadateľ:
Účelové určenie dotácie : Centrá voľného času
-1-

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Obec Rožkovany
Mesto Prešov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

-2-

-3-

-4-

65,23
65,23
173,96

65,23
65,23
173,96

0,00
0,00
0,00

Obec v roku 2019 poskytla dotáciu v súlade s uznesením OZ č. 34/2019 zo dňa 14.06.2019
Žiadateľ:
-1-

Materská škôlka Brestov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3)

-2-

-3-

-4-

700,00 €
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10. Zostatky na účtoch k 31.12.2019
Názov účtu

Stav k 1.1.2019

VÚB banka – bežný účet obce

Zostatok k 31.12.2019

3 494,90 €

87 467,89 €

315,93 €

310,12 €

Depozitný účet

61 941,56 €

61 928,89 €

PRIMA banka – bežný účet obce

47 617,52 €

66 432,13 €

Dotačný účet – Materská škôlka

30,00 €

30,00 €

Účet Základná škola

Dotačný účet – Prevencia
kriminality
Účet – Rezervný fond obce

100,00 €

7 115,40 €

45 060,33 €

81 311,98 €

Účet – Sociálny fond obce

2 894,32 €

2 740,30 €

153,13 €

395,21 €

161 607,69 €

307 731,92 €

Pokladňa obce
SPOLU

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Obec má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu
Rozpočtová organizácia

Základná škola
Mirkovce – Okr.úrad
Normatívne výdavky
Nenormatívne výdavky

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Poznámka

312 092,00 €
281,00 €

291 460,79 €
280,50 €

20 631,21 € chod školy
0,50 € učebnice

-4-
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Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Nenormatívne výdavky

2 886,00 €

2 886,00 €

Nenormatívne výdavky

9 750,00 €

9 750,00 €

ÚPSVaR Prešov
Nenormatívne výdavky
Nenormatívne výdavky

1 145,40 €
13 970,40 €

1 145,40 €
11 683,20 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Poznámka

-4-

0,00 € vzdelávacie
poukazy
0,00 € príspevok na
SZP
0,00 € učeb.pomôcky
2 287,00 € dotácia- strava

- Obec nemá založenú právnickú osobu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Okresný úrad Prešov

voľby organizované

– odbor organizačný

v roku 2019

Dobrovoľná požiarna

Materiálno – technické

ochrana SR

vybavenie DHZ Mirkovce

Úrad práce,

Dotácia na aktivačnú

sociálnych vecí

činnosť - § 52 a § 50 J

-1-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 406,50 €

1 406,50 €

0,00 €

2 965,49 €

2 965,49 €

0,00 €

7 614,53 €

7 614,53

0,00 €

40 279,74 €

40 279,74 €

0,00 €

27 221,89 €

27 221,89 €

0,00 €

288,01 €

288,01 €

0,00 €

437,91 €

437,91 €

0,00 €

-3-

-5-

a rodiny Prešov
Ministerstvo vnútra

Dotácia na činnosť TSP v

SR

obci

Úrad práce,

Štátne sociálne dávky –

sociálnych vecí

cez osobitného príjemcu

a rodiny Prešov
Úrad práce,

Výkon osobitného

sociálnych vecí

príjemcu v obci

a rodiny Prešov
Ministerstvo vnútra

Dotácia na úsek REGOB

SR
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Ministerstvo vnútra

Dotácia na úsek registra

SR

adries

Ministerstvo vnútra

Dotácia na prevenciu

SR – Okresný úrad

kriminality

27,60 €

27,60 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

28 500,00 €

Prešov
Ministerstvo vnútra

Dotácia na prístavbu
hasičskej zbrojnice

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Vypracovala: Bc. Cecília Kacvinská

Predkladá: Mgr. Marián Engel
starosta obce

V Mirkovciach dňa 02.04.2020
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