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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 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 26.10.2018 uznesením 

 č. 44/A5/2018 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa      29.3.2019   uznesením č.   5/A3/2019 

- druhá zmena schválená dňa        2.5.2019   uznesením č.   6/B4/2019 

- tretia zmena  schválená dňa        2.5.2019   uznesením č.   6/B8/2019 

- štvrtá zmena schválená dňa       13.6.2019   uznesením č.   7/A4/2019 

- piata zmena  schválená dňa       19.7.2019   uznesením č.    8/A3/2019 

- šiesta zmena schválená dňa       29.7.2019   uznesením č.    9/A4/2019 

- siedma zmena schválená dňa    19.9.2019   uznesením č.   10/B2/2019 

- osma zmena schválená dňa       19.9.2019   uznesením  č.  10/A15/2019 

- deviata zmena schválená dňa   14.11.2019  uznesením č.   11/A3/2019 

- desiata zmena schválená dňa   12.12.2019  uznesením č.    12/A3/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom  2 902 231,00 3 331 888,12 

z toho :   

Bežné príjmy 1 231 193,00  1 457 672,62 

Kapitálové príjmy 1 000,00 103 748,00 

Finančné príjmy 730 715,00 802 125,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 939 323,00 968 342,50 

Výdavky celkom 2 893 531,00 3 310 274,56 

z toho :   

Bežné výdavky 900 130,00 909 535,52 

Kapitálové výdavky 774 367,00 1 107 548,78 

Finančné výdavky 40 264,00 40 580,97 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 178 770,00 1 252 609,29 

Rozpočtové hospodárenie obce   
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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 

3 331 888,12 
 

2 983 119,79 89,53 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  3 331 888,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 2 983 119,89 EUR, čo predstavuje 89,53 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

2 426 015,12 

 

2 315 243,02 95,4 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 426 015,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

2 315 24302 EUR, čo predstavuje  95,4 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 115 534,14 1 108 718,89 99,3 

 

- 111003 -  Ekon. klas. - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 060 022,14 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 060 022,14 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

- 121001,2 – Ekon. klas. -Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21 352,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 347,66 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 903,43 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 8 382,69 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 61,54 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  21 203,58 EUR, za nedoplatky z minulých rokov suma 

144,08 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 341,73 

EUR. 

 

- 133001 – Ekon. klas.  - Daň za psa  

Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 070,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97%. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 

 20,00 EUR. 

 

- 133012 – Ekon. klas. - Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 588,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,4 %. K 31.12.2019 obec neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

- 133013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných  32 410,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  25 691,09 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 79 %. Príjme za komunálny odpad na rok 2019 boli rozpočtované 

v sume 25 120,00 EUR, plnenie v sume 20 288,43 EUR čo predstavuje plnenie na 81%. 
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Za nedoplatky z minulých rokov ( rok 2009,2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018) 

sa  vyinkasovalo 5 402,66 EUR. Za komunálny odpad počas  akcií v priestoroch KD sa 

vyinkasovalo 420,00 € . K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky  za komunálny odpad vo 

výške 25 186,10 EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

81 717,90 78 747,02 96,3 

 

- 212002,3,4 – Ekon. klas. - Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 59 085,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 933,09 EUR, čo 

je 98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z  prenajatých pozemkov , príjem za 

 prenájom bytov v BD A a B ,  príjem za prenájom pracovných strojov a prístrojov a zariadení. 

 

- 221004, 222003, 223001, 223004, 242, 244, 292006- Ekon. klas. -  Administratívne 

poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 22 632,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 813,93 EUR, čo 

je 91,6 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10 647,78 10 647,78 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 647,78 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

10 647,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov za plyn, elektrickú energiu.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 142 043,33 EUR bol skutočný príjem vo výške 

1 116 400,77 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie. 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 225,00 Dotácia na činnosť skladníka CO 

Úrad Vlády SR 2 000,00 Dotácia na kult akcie nar.. menšín 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS 4 607,80 Voľby do EÚ a prezidenta SR 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS 965,08 REGOB 

Okresný úrad –odbor ŽP 265,11 Dotácia na prenesený výkon 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 43 940,40 Stravné pre detí v HN 

UPSVaR Stará Ľubovňa 1 826,00 Školské potreby pre detí v HN 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 54 147,50 Hmotná núdza, záškoláctvo, 

výkon HN,RP 

Ministerstvo vnútra SR 34 632,74 Projekt NP TSP 

Ministerstvo vnútra SR 41 674,14 Projekt MOPS 
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Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Dotácia na vybavenie DHZO 

Okresný úrad –odbor školstva Prešov 880 819,00 Normatívne a nenormatívne fin. 

prostriedky pre ZŠ Jakubany 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 48 298,00 Projekty –podpora zamestnávania 

UoZ 

 

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 

103 748,00 103 629,51 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 103 748,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 103 629,51 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0 % 

plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške   0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 

EUR. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  3 748,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 751,45 EUR, čo 

predstavuje 100  % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 99 878,06 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie.  Boli použité na zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond  Bratislava 99 878,06 Zníženie energetickej náročnosti 

OÚ v obci Jakubany 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

802 125,00 472 531,38 59 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 802 125,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume  472 531,38 EUR, čo predstavuje  59 % plnenie.  Príjem tvoril zostatok 

z roku 2017 vo výške 143 500,00 EUR na „ Dostavbu telocvične a rekonštrukciu“, z RF sa 

previedlo 286 448,87 EUR na kapitálové výdavky. Sumu 42 582,51 EUR tvorí zábezpeka od 

nájomcov a zábezpeka  na verejné obstarávania . 

 

Obec v roku 2019 neprijala žiaden úver.  

 

 



                                                                      7 

    

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

87 686,68             87 686,68                  100      

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 87 686,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

87 686,68 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                                        15 840,09 EUR 

Školská jedáleň + kuchyňa +MŠ+ŠK                     71 846,59 EUR 

  

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                        0,00 EUR 

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované ani čerpané. 

 

 

5. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 4 029,20 100 

 

Sú to finančné operácie školskej kuchyne vo výške 3 420,00 € a zostatok FO vo výške 609,20 € 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

3 310 274,56 2 921 843,06 88 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 310 274,56 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 2 921 843,16  EUR, čo predstavuje  88 % čerpanie. 
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

909 535,52 724 609,45                79,6 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 909 535,52 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume  722 809,45 EUR, čo predstavuje  79,6 % 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 282 811,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume  

239 831,10 EUR, čo je 85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

odmeny poslancov, dohody, pracovníkov projektu „Terénna sociálna práca“ , pracovníkov 

projektu“ Miestne občianske poriadkové služby“, pracovníkov z projektov  ÚPSVaR, 

aktivačných pracovníkov, voľby do orgánov samosprávy . 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 95 584,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

83 747,67 EUR, čo je 88 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 298 525,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

167 134,86 EUR, čo je 61 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých tried 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 26 941,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

21 260,34 EUR, čo predstavuje 79 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami a zábezpeky 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 483,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

9 483,03,53 EUR, čo predstavuje 100  % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 107 548,78                   892 183,90                80,55 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 107 548,78 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume  892 183,90  EUR, čo predstavuje  80,55  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  

Z rozpočtovaných 112 260,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume  109 221,15 

EUR čo predstavuje 97 % čerpanie.  

 

b) Výstavba zberného dvora v obci 
Z rozpočtovaných 52 431,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 52 368,00 

EUR, čo predstavuje 100  % čerpanie.   

 

c)Nákup pozemkov v obci za účelom výstavby    
Z rozpočtovaných 50 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 18 738,00 

EUR , čo predstavuje 37,40 % čerpanie. 

 

d) Rekonštrukcia MK Carinka  

Z rozpočtovaných 115 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 115 638,67 

EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

e) Dostavba a rekonštrukcia telocvične v ZŠ 

Z rozpočtovaných 355 267,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 350 995,86 

EUR , čo predstavuje 98,7 % čerpanie. 

 

f) Rekonštrukcia a modernizácia podkrovia nad KD v obci 

Z rozpočtovaných 200 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 191 606,35 

EUR , čo predstavuje 95,8 % čerpanie. 

 

g) Rozšírenie verejného osvetlenia horný koniec v obci 

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 15 988,26 

EUR , čo predstavuje 79,98 % čerpanie. 

 

h) Projektová dokumentácia – výstavba materskej školy 

Z rozpočtovaných 12 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2019 v sume 12 750,00 

EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

40 580,97                   56 673,53                139,6 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 40 580,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

56 673,53 EUR, čo predstavuje 139,6  % čerpanie. Na splácanie istiny z prijatých úverov na 

výstavbu BD A a B bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 40 586,73 EUR. 

Vo finančných operáciách je zahrnutá aj zábezpeka od nájomcov za BD vo výške 1 380,00 EUR 

a 14 706,80 EUR zábezpeka na verejné obstarávanie  výstavba Komunitného centra  v obci . 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 250 193,76        1 248 120,87                           99,8 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 250 193,76 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 1 248 120,87  EUR, čo predstavuje  99,8 % čerpanie. Okrem toho suma 3 773,89 € , 

ktorá sa týka školskej kuchyne je vo FO. 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

 

Základná škola                                 896 166,20 EUR 

Materská škola             163 655,39 EUR 

Materská škola projekt PRIM            15 476,69 EUR  

Centrum voľného času                      18 340,00  EUR 

ŠKD                                                   16 265,01 EUR 

Školská jedáleň                                  87 861,64 EUR 

Školská kuchyňa                                46 582,05 EUR 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.  

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 2 402 929,70 

z toho : bežné príjmy obce  2 315 243,02 

             bežné príjmy RO 87 686,68 

Bežné výdavky spolu 1 972 730,32 

z toho : bežné výdavky  obce  724 609,45 

             bežné výdavky  RO 1 248 120,87 

Bežný rozpočet + 430 199,38 

Kapitálové  príjmy spolu 103 629,51 

z toho : kapitálové  príjmy obce  103 629,51 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 892 183,90 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  892 183,90 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -   788 554,39 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu- - 358 355,01 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ  bežný rozpočet -61 276,73 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 419 631,74 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 42 582,51 

Príjmové finančné operácie RO s výnimkou cudzích prostriedkov 4 029,20 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 56 673,53 

Výdavkové finančné operácie RO 255,31 

Rozdiel finančných operácií - 10 317,13 
PRÍJMY SPOLU   2 983 119,79 

VÝDAVKY SPOLU 2 921 843,06 

Hospodárenie obce  61 276,73 
Vylúčenie z prebytku 61 276,73 

Upravené hospodárenie obce- schodok - 429 948,87 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 61 276,73 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 o nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky v sume 61 276,73 EUR, ktoré sa z prebytku vylučujú: 

a) nevyčerpané prostriedky  zo ŠR účelové určené na bežné výdavky  a to na školské stravovanie 

na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 20 246,40 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelové určené na bežné výdavky  (normatívne) podľa  

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v sume 2 072,89 EUR 
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c) na tvorbu „Fondu prevádzky, údržby a opráv v BD pre bytovku A a B za rok 2019 ( 0,5 % 

nákladov na obstaranie bytu) v sume  8 687,84 EUR  

d) zostatok finančných operácií RO (zábezpeka v školskej kuchyni od stravníkov ) v sume 

3 773,89 EUR 

e) zostatok finančných operácií  o  nevrátenú finančnú zábezpeku na verejné obstarávanie pri 

 výstavbe „Komunitného centra v obci Jakubany“ v sume 26 495,71 EUR 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 429 948,87 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný : 

  

 z  rezervného fondu: 286 448,87 EUR 

 z finančných operácií :          143 500,00 EUR ( nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku  v sume 143 500,00 EUR, a to na rekonštrukciu telocvične.) 

 

   

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

Obec má vytvorený  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  1 711 685,38                 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

-RF použitý na kapitálové výdavky obce  , 

 

- 286 448,87       

               - krytie schodku rozpočtu 286 448,87 

KZ k 31.12.2019 1 425 236,51 

 

 

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond . 

              

KZ k 31.12.2019 0,00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      13 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Obec  kolektívnu zmluvu 

nemá. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 266,09   

Prírastky - povinný prídel -    1,05    %                                              2 029,67           

               - povinný prídel -        %                       0,00 

               - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 390,67   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                0,00    

KZ k 31.12.2019 905,09 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  52 127,04       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

8 687,84      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

0,00       

KZ k 31.12.2019 60 814,88       

 

 

Fond rozvoja bývania –obec nevytvára 

             

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

 
Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykázaných v systéme 

akruálneho účtovníctva Obce Jakubany za rok 2019. 

Účtovný hospodársky výsledok obce z hlavnej činnosti sa zisťuje v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve – ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 

a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na 

účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli 

účtovné knihy.  

Účtovný výsledok hospodárenia Obce Jakubany za rok 2019 bol 253 285,07 EUR 

 

Účtovné skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške                  1 573 802 64 EUR 

Účtovné skupiny trieda 5 -  Náklady vo výške                 1 320 517,07 EUR 

Výsledok hospodárenia zisk                                              253 285, 57 EUR 
 

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 253 285,57 EUR bude zúčtovaný v prospech účtu 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 6 371 275,40 6 621 244,00 

Neobežný majetok spolu 3 315 740,48 3 631 878,71 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 2 969 137,24 3 285 275,47 
Dlhodobý finančný majetok 346 603,24  603,24346 

Obežný majetok spolu 3 052 315,55 2 988 739,12 
z toho :   
Zásoby 4 105,24 8 031,52 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 058 119,61 1 375 887,75 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  29 818,53 21 839,76 
Finančné účty  1 960 272,17 1 582 880,09 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3 219,37 626,17 

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                  6 371 275,40 
 

6 621 244,00 

Vlastné imanie  3 296 711,63 3 549 997,20 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  3 296 711,63 3 549 997,20 

Záväzky 1 203 818,65 1 061 477,82 
z toho :   
Rezervy  2 040,00 2 040,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 143 500,00 2 319,29 
Dlhodobé záväzky 916 464,42 876 151,83 
Krátkodobé záväzky 141 814,23 160 966,70 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie                         1 870 745,12 2 009 768,98 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 11 886,42 11 886,42 0 

- zamestnancom 15 148,73 15 148,73 0 

- poisťovniam  9 356,32 9 356,32 0 

- daňovému úradu 1 527,24 1 527,24 0 

- štátnemu rozpočtu 22 319,29 22 319,29 0 

- Zábezpeka od nájomníkov BD A+B 26 125,26 26 125,26 0 

- štátnym fondom 916 047,08 916 047,08 0 

- ostatné záväzky 1 076,58 1 076,58 0 

Záväzky spolu k 31.12.2019 1 003 486,92 1 003 486,92  
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Stav úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba BD 

A 

648 628,00 20 377,69 4 657,19 449 638,03 2039 

ŠFRB Výstavba BD 

B 

648 628,00 20 206,16 4 825,84 466 409,05 2040 

 

Obec má uzatvorené dve zmluvy zo Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu dvoch BD od 

roku 2009 a 2010  Zmluva o úvere  je na výstavbu dvoch obecných bytoviek. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2039 a 2040, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:  2 202 635,52 

- skutočné bežné príjmy obce  2 138 814,47 

- skutočné bežné príjmy RO  63 821,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 2 202 635,52 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 916 047,08 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 916 047,08 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   916 047,08 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 916 047,08 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 916 047,08 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 916 047,08 

 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 

- zostatok istiny z bankových úverov                                             0,00 EUR 

- zostatok istiny z úverov ŠFRB                                          916 047,08 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí                      0,00 EUR 

- zostatok istiny  iných úverov                                                        0,00 EUR 

Spolu celkom suma dlhu obce:                                                916 047,08 EUR   

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky 

- z úverov zo ŠFRB                                                               916 047,08 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB          0,00 EUR   
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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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Dotácia na bežné výdavky pre TJ –Sokol 

Jakubany 

10 935,00 10 935,00 0 

Dotácia na bežné výdavky pre FS Kečera 

Jakubany 

5 000,00 5 000,00 0 

Dotácia pre občianske  združenie – 

Športom k radosti 

300,00 300,00 0 

Cirkevná charita- zabezpečenie 

starostlivosti o detí ZŤP 

1 100,00 1 100,00 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

 

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. 
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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 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠsMŠ (prostriedky obce) 266 185,39 266 185,39 0,00 

ZŠsMŠ(vlastné príjmy 

školy) 

87 686,68 87 686,68 0,00 

    

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠsMŠ (dotácia z KŠÚ 

, ÚPSVaRa MV SR) 
880 819,00 878 746,11 2 072,89 

    

 

 

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 - 

MV-SR BV– dotácia na čin. skladníka  CO 225,00        225,00 0,00 

ÚV-SR BV-dotácia na kul. čin. nar. menšín 2 000,00 2 000,00 0,00 

MV-SR BV-dotácia pre DHZ 3 000,00 3 000,00 0 

MV-SR BV-voľby do EÚ a prezidenta SR 4 607,80 4 179,25 428,55 

MV-SR BV-REGOB dotácia 965,08 965,08 0,00 

OÚ-Prešov BV-dotácia na prenesený výkon 265,11 265,11  

ÚPSVaR BV-výkon osobitného príjemcu 1 081,49 1 081,49 0,00 

ÚPSVaR BV-dotácia na stravné detí HN 43 940,40 23 694,00 20 246,40 

ÚPSVaR BV-dotácia na školské potreby HN 1 826,00 1 826,00 0,00 

ÚPSVaR BV-dotácia –humanitárna pomoc 800,00 800,00 0 

ÚPSVaR BV-projekty –podpora 

zamestnávania UoZ 

32 160,09 62 223,01 0,00 

ÚPSVaR BV-HM, záškoláctvo, výkon HN 45 877,71 45 877,71 0,00 

ÚPSVaR BV-Rodičovský príspevok 6 388,30 6 388,30 0 

MV-SR BV- projekt Ter. sociálna práca 34 632,74 39 428,42 0,00 

OÚ-Prešov BV-Normatívne a nenormatívne fin. 

prostriedky pre ZŠsMŠ Jakubany 

880 819,00 878 746,11 2 072,89 

MV-SR BV-projekt MOPS 41 674,14 41 674,14 0,00 

MV- SR BV-Projekt inklúzie v MŠ 16 137,91 16 137,91 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou. 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

  1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  

      k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia  za rok 2019    

   vo výške 429 948,87 EUR. 

 

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

 

 

 

                                                                          JUDr. Mačuga Jozef 

                                                                             starosta obce 


