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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 5.12.2018 uznesením č. 5/2018 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 1.3.2019 uznesením č. 1/2019 

- druhá zmena schválená dňa 17.5.2019 uznesením č.2/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 19.7.2019 uznesením č. 3/2019 

- štvrtá zmena schválená dňa 8.11.2019 uznesením č. 5/2019 

- piata zmena  schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 6/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 864884 965756,02 

z toho :   

Bežné príjmy 509650 582450 

Kapitálové príjmy 319281 338281 

Finančné príjmy 35953 45025,02 

Príjmy RO s právnou subjektivitou - - 

Výdavky celkom 864666 965538,02 

z toho :   

Bežné výdavky 509432 582574,02 

Kapitálové výdavky 355234 382964 

Finančné výdavky - - 

Výdavky RO s právnou subjekivitou - - 

Rozpočtové hospodárenie obce 218 218 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

965756,02 966744,27 100,10 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 965756,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

966744,27 EUR, čo predstavuje  100,10 % plnenie.  
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Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

582450 607814,56 104,35 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 582450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

607814,56 EUR, čo predstavuje  104,35 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

338400 352844,96 104,27 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 308700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 323966,82 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 104,95 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 29700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 28878,14 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,23 % plnenie.  

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

37000 39460,98 106,65 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 37000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39460,98 EUR, čo 

je 106,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem: 

a/ z prenajatých pozemkov v sume 1181,61 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 11816,74 EUR. 

b/ z administratívnych poplatkov - správne poplatky v sume 892,98 EUR 

c) z iných nedaňových príjmov: ako stočné vo výške 2912,68 EUR, réžia šj 2849,49 EUR, za 

vyhlasovanie v mr 195,00 EUR, kanalizačné prípojky, príjem z Hrnčiarskych slávností, 

členské za knižnicu, úroky v banke, odvod z hazardných hier Niké a Synot tip a z dobropisov 

 

 d/ prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

207050,00 215508,62 104,09 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 207050,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 215508,62 

EUR, čo predstavuje 104,09 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ESF 19168,48 Refundácia nákladov TSP 

UPSVaR 48561,49 Refund. miezd §54,§50j a §52a 

MV SR 1644,66 Dotácia na voľby prezident + EP 

MV SR 288,42 Na REGOP 

MV SR 26,00 Na register adries 

UPSVaR 6412,80 Na stravu detí  

UPSVaR 132,80 Na škol.potr.deti v HN zš a mš 

VÚC 1000,00 Dotácia na Hrnčiarske slávnosti 

MV SR 251,08 Dot.na činnosť skladníka CO 

Obec Sušany 840,00 Pre deti zš 640,00 a mš 200,00 

záujm. vzdelávanie 

MV SR 1400,00 Dotácia pre DHZ 

Ministerstvo školstva 4198,00 Na školu v prírode 

Ministerstvo školstva 126688,89 Normatív zš 

Ministerstvo školstva 1222,00 Vzdelávacie poukazy 

Ministerstvo školstva 650,00 Pre deti zo SZP zš 

UPSVaR 1492,00 Dopravné pre deti zš zo Sušian 

Ministerstvo školstva 1532,00 Dotácia pre predškolákov mš 

 

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

 

1. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

338281,00 342058,21 101,12 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 338281,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 342058,21 EUR, čo predstavuje  101,12 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1100,00 EUR  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 775,20 EUR 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 338281,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 340183,01 EUR, 

čo predstavuje 100,56 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády SR 11000,-- DI v MŠ 8000 a fitnes v parku 

3000 € 

Pôdohospodárska platobná agentúra 99183,01 Rekonštrukcia MK 

Environmentálny fond  190000,-- Kanalizácia ul.Nová 

MF 40000,-- Rekonštrukcia domu smútku 
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2. Príjmové finančné operácie:  

  

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

45025,02 16871,50 37,47 

 

V roku 2019 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR normatív zš v sume 3.041,41 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 832,54 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na dopravné žiakov 68,07  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 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

965538,02 892438,28 92,43 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 965538,02 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 892438,28 EUR, čo predstavuje  92,43 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

582574,02 571508,50                98,10 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 582571,02 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 571508,50 EUR, čo predstavuje  98,10 % 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 297344,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

294789,64 EUR, čo je 99,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

aktivačných pracovníkov,  pracovníkov školstva /zš,mš,šj a škd/ a pracovníkov TSP  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 105561,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

105768,58 EUR, čo je 100,20 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 160000,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

151732,00 EUR, čo je 94,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie 

a ostatné tovary a služby. 
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

382964,00                221746,77                   57,9 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 382964,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 221746,77 EUR, čo predstavuje  57,90  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) 200000,-- € výstavba kanalizácie ul. Nová 

Z rozpočtovaných  209240,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 200000,00 

EUR, čo predstavuje 95,58 % čerpanie.  

b) 8000,00 € výstavba DI v parku 

Z rozpočtovaných 8000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0                   99183,01                 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 99183,01 EUR.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 99183,01 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 607814,56 

z toho : bežné príjmy obce  607814,56 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 571508,50 

z toho : bežné výdavky  obce  571,508,50 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 36307,06 

Kapitálové  príjmy spolu 342058,21 

z toho : kapitálové  príjmy obce  342058,21 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 221746,77 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  221746,77 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  120311,44 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 156618,50 

Vylúčenie z prebytku HČ 50263,63 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

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

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 106354,87 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  16871,50 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 99183,01 

Rozdiel finančných operácií -69528,49 
PRÍJMY SPOLU   966744,27 

VÝDAVKY SPOLU 892438,28 

Hospodárenie obce  74305,99 

Vylúčenie z prebytku HČ 50263,63 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

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

Upravené hospodárenie obce 24042,36 

  

Prebytok rozpočtu v sume 24042,36 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 24042,36 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

24042,36 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,  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1491,19 EUR, a to na :  
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- prenesený výkon v oblasti školstva /dopravné/ v sume   46,39 EUR 

- stravné pre deti v predškolskej a školskej dochádzke v sume 1444,80 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

rozpočtovom roku  2019 v sume 48000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu domu smútku v sume 40000,00 EUR 

- výstavba detského ihriska v mš v sume 8000,00 EUR. 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné  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 374,16 EUR 

d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde  v sume 398,28 EUR, 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

24042,36 EUR.  

 

 

4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  12680,02       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

12669,76      

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.1/2019 zo dňa 1.3.2019 spoluúč.DI v     

parku     

- uznesenie č.2/2019 zo dňa 17.5.2019 spoluúč. 

fitnes v parku, kanalizácia  

- uznesenie v 5/2019 zo dňa 8.11.2019 PD amfit. 

17529,48 

2929,48 

 

11000,00 

 

3600,00       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 7820,30       
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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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 67,51   

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %                    2631,61                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     1782,92   

               - do DDP               517,92    

KZ k 31.12.2019 398,28 

 

 

5. 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 2370326,68 2565350,50 

Neobežný majetok spolu 2295424,10 2437970,47 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 2128210,10 2270756,47 
Dlhodobý finančný majetok 167214,00 167214,00 

Obežný majetok spolu 74123,91 126809,58 
z toho :   
Zásoby 9011,26 10835,86 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  19666,87 16843,94 
Finančné účty  45445,78 99129,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  778,67 570,45 

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 2370326,68 256350,50 

Vlastné imanie  894431,49 889039,07 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  894431,49 889039,07 

Záväzky 160792,10 101655,83 
z toho :   
Rezervy  800 1440 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 11109,48 49491,19 
Dlhodobé záväzky 67,51 398,28 
Krátkodobé záväzky 49632,10 50326,36 
Bankové úvery a výpomoci 99183,01 0 

Časové rozlíšenie 1315103,09 1574655,60 
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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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3639,43 3639,43  

- zamestnancom 18393,87 18393,87  

- poisťovniam  12039,29 12039,29  

- daňovému úradu 2558,77 2558,77  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 13695 13695  

Záväzky spolu k 31.12.2019 50326,36 50326,36  

 

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 

 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Preklenovací 

úver na 

rekonštrukciu 

miestnej 

komunikácie 

99183,01 99183,01 677,99 0 

 

2019 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o krátkodobom úvere na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2019, za prijali sme ho z dôvodu 

predfinancovania projektu rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

 

 

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. 2/2016. 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 - 

TJ Slovan 5600 5600  

Šachový klub 800 800  

Vladimír Konský,  thajský box 100 100  

Červený kríž 500 500  

Slov.zväz zdravotne postihutých 200 200  

Únia žien 70 70  

ZO protifašistických bojovníkov 200 200  

Jednota dôchodcov 500 500  

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 

o dotáciách. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť  

 

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 založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany s.r.o. 

- - - 

 

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 - 

ESF Refundácia nákladov TSP 19168,48 19168,48 - 

UPSVaR Refund. miezd §54,§50j a §52a 48561,49 48561,49 - 

MV SR Dotácia na voľby prezident + EP 1644,66 1644,66 - 

MV SR Na REGOP 288,42 288,42 - 

MV SR Na register adries 26,00 26,00 - 

UPSVaR Na stravu detí  6412,80 4968,00 1444,80 

UPSVaR Na škol.potr.deti v HN zš a mš 132,80 132,80 - 

MV SR Dot.na činnosť skladníka CO 251,08 251,08 - 

Obec Sušany Pre deti zš 640,00 a mš 200,00 

záujm. vzdelávanie 

840,00 840,00 - 

MV SR Dotácia pre DHZ 1400,00 1400,00 - 

Ministerstvo 

školstva 

Na školu v prírode 4198,00 4198,00 - 
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Ministerstvo 

školstva 

Normatív zš 126688,89 126688,89 - 

Ministerstvo 

školstva 

Vzdelávacie poukazy 1222,00 1222,00 - 

Ministerstvo 

školstva 

Pre deti zo SZP zš 650,00 650,00 - 

UPSVaR Dopravné pre deti zš zo Sušian 1492,00 1445,61 46,39 

Ministerstvo 

školstva 

Dotácia pre predškolákov mš 1532,00 1532,00 - 

Úrad vlády SR DI v MŠ 8000 a fitnes v parku 3000 

€ 

11.000,00 3000,00 8000,00 

Pôdohospodárska 

platobná 

agentúra 

Rekonštrukcia MK 99183,01 99183,01 - 

Environmentálny 

fond  

Kanalizácia ul.Nová 190000,00 190000,00 - 

MF Rekonštrukcia domu smútku 40000,00 - 40000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Obec Sušany 840,00 840,00 - 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
VÚC 1000,00 1000,00 - 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         

 
- na základe uznesenia č.5/2017 z 1.12.2017 obec Hrnčiarske Zalužany v roku 2018 nečtovala v 

programovom rozpočte 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

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

 


