
                                                          

Záverečný účet Obce 
S T A N Č A
za rok 2019

Predkladá :   Ján Hančin, starosta obce

Spracoval:    Mgr.Slavomíra Masniková

V Stanči   dňa 16.09.2020
Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.10.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 15.10.2020

Záverečný účet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stanči dňa 25.11.2020,
 uznesením č. 124/2020

Záverečný účet: 
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.11.2020



Záverečný účet obce  za rok 2019

OBSAH : 

1. Rozpočet obce na rok 2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

                                                                     
2



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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2019  uznesením č. 26/2019.
Rozpočet bol zmenený trikrát, a to:
- 1. zmena č.1/2019 schválená obecným zastupiteľstvom dňa 27.06.2019 uznesením č. 51/2019 
- 2. zmena č.2/2019 schválená obecným zastupiteľstvom dňa 05.09.2019 uznesením č. 57/2019
- 3. zmena č.3/2019 schválená obecným zastupiteľstvom dňa 03.10.2019 na základe uznesenia č.
65/2019 a 68/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 353.211 419.614,61
z toho :
Bežné príjmy 254.600 258.900
Kapitálové príjmy  67.611  124.514,61
Finančné príjmy  31.000  36.200

Výdavky celkom 350.236 402.611,61
z toho :
Bežné výdavky 251,.25 276.967
Kapitálové výdavky   98.611 125.644,61
Finančné výdavky 0 0

Rozpočet  obce 2.975 17.003
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet  po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

419.614,61               335.881,15 80,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 419.614,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
335.881,15 EUR, čo predstavuje 80,03 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Rozpočet  po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

258.900,00 224.100,25 86,56

Z rozpočtovaných bežných príjmov 258.900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
224.100,25 EUR, čo predstavuje 86,56 % plnenie. 

a) daňové príjmy (100)

Rozpočet  po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

213.560,00 198.573,03 92,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111003)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2019 poukázané  finančné  prostriedky zo  ŠR v  sume 190.033,13 EUR,  čo  predstavuje
plnenie na 95,02%. 

Daň z nehnuteľností (121)
Z rozpočtovaných 8.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.125,22 EUR, čo je
70,40% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4.998,29 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 1.126,93 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
1.888,20  EUR.

Poukázané výnosy dane za psa =191,82 €.
Poukázané poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad =2.222,86 €.

b) nedaňové príjmy (200) 
 

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

15.560,00 9.853,13 63,32

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 3.100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.140,00 EUR, čo je
36,77% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov,
prístrojov a zariadení.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (221,223)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11.850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8.297,72 EUR, čo je
70,02% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky, predaj tovaru a služieb,
stravné poplatky a platby za odber podzemnej vody.

c)  iné nedaňové príjmy (290) 
 

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

600,00 415,41 69,24

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 600 EUR bol skutočný príjem vo výške 415,41
EUR, čo predstavuje  69,24 % plnenie. Za iné nedaňové príjmy sú rátané príjmy z vratiek. 

d) granty a transfery (300)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 29.780 EUR bol skutočný príjem vo výške 15.674,09
EUR, čo predstavuje 61,04 % plnenie.
Dôvodom nízkeho plnenia je neschválenie žiadostí o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVR.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Ministerstvo vnútra 154,95 Evidencia obyvateľstva, reg.adries
Ministerstvo vnútra 2.088,22 Voľby prezidenta a do  EP
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny 10.106,68 Projekty ÚPSVR
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny 291,42 PnD – osobitný príjemca
Štátny rozpočet – rozvoj športu 3.000,00 Šport 681
Ministerstvo životného prostredia 32,82 Spoločná úradovňa

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

2. Kapitálové príjmy: 
 

Rozpočet  po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

124.514,61 75.610,20 60,72

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 124.514,61  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 75.610,20 EUR, čo predstavuje 60,72 % plnenie. 

3. Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

36.200,00 36.170,00 99,92

Z  rozpočtovaných  finančných  príjmov  36.200  EUR  bol  skutočný  príjem  k  31.12.2019  z
rezervného fondu vo výške  36.170,00 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

402.611,61 329.004,55 81,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 402.611,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v
sume 329.004,55 EUR, čo predstavuje 81,72 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 
 

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

276.967,00 205.354,35 74,14

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 276.967 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 vo
výške  205.354,35 EUR, čo predstavuje 74,14 % 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 73.425  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 46.144,69 EUR, čo
je  62,85%  čerpanie.  Patria  sem  prostriedky  na  mzdy  pracovníkov  OcÚ.  Nízke  naplnenie
rozpočtu je následkom neschválenia žiadosti zamestnania UoZ prostredníctvom projektov Úradu
práce. 
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27.700  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17.367,21 EUR, čo
je 62,70% čerpanie. 

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 115.662  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 83.406,98 EUR, čo
je  72,11 % čerpanie.  Ide  o  prevádzkové  výdavky  všetkých  stredísk  OcÚ,  ako  sú  cestovné
náhrady,  energie,  všeobecný  materiál,  dopravné,  rutinná  a  štandardná  údržba,  nakladanie  s
odpadmi, vodné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 60.180  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 58.435,47 EUR,
čo  predstavuje  97,10%  čerpanie.  Medzi  významné  transfery  patrí  poskytnutý  transfer  na
prevádzku a mzdy Cirkevnej materskej školy v Stanči a školský klub pri Cirkevnej základnej
škole v Stanči vo výške 57.890,00 EUR. 

Obec nespláca žiadne úvery. 
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2. Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

125.644,61 123.650,20 98,41

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 125.644,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019
v sume  123.650,20  EUR,  čo  predstavuje  98,41%  čerpanie.  Medzi  významné  položky
kapitálového rozpočtu patrí rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej vo výške 70.115,80 EUR,  a
výstavba multifunkčného ihriska v obci vo výške 53.534,40 EUR. 

3) Výdavkové finančné operácie :

  Obec nemá rozpočtované ani čerpané
Rozpočet po poslednej

zmene
Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

0                   0 0

Obec nemala v rozpočte žiadne výdavkové finančné operácie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné  príjmy spolu 224.100,25

z toho : bežné príjmy obce 224.100,25
             
Bežné výdavky spolu 205.354,35
z toho : bežné výdavky  obce 205.354,35
             

Bežný rozpočet 18.745,90

Kapitálové  príjmy spolu 75.610,20
z toho : kapitálové  príjmy obce 75.610,20
             
Kapitálové  výdavky spolu 123.650,20
z toho : kapitálové  výdavky  obce 123.650,20

Kapitálový rozpočet -48.040,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -29.294,10

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR) 11.000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu

-40.294,10

Príjmy z finančných operácií 36.170,70

Dodatočné príjmy z finančných operácií – nesprávne zaúčtované 4.123,40

Výdavky z finančných operácií 0

Rozdiel finančných operácií 40.294,10

PRÍJMY SPOLU  340.004,55

VÝDAVKY SPOLU 329.004,55

Hospodárenie obce 11.000,00

Vylúčenie z prebytku 11.000,00

Upravené hospodárenie obce 0

Schodok rozpočtu v sume 29.294,10 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,  bol  vyrovnávaný  príjmovými  finančnými
operáciami  vo výške  29.294,10 EUR. Vznikol  ako následok poskytnutého NFP na výstavbu
multifunkčného ihriska v obci, ktorý bol reálne uhradený až začiatkom roka 2020.

Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.
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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: 

· nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na nákup tenisového
stola  s  príslušenstvom  vo  výške  3.000,00  EUR  a  kapitálové  výdavky  na  výstavbu
detského ihriska vo výške 8.000,00 EUR, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku, Ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §
8  odsek  4  a  5  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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 Suma v EUR
ZS k 1.1.2019 57.791,95
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok uznesenie č.37/2018

37.304,55

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 

0

                - z finančných operácií 0
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 65/2019 zo dňa 03.10.2019     

12.801,07

               - krytie schodku rozpočtu 4.123,40
               - ostatné úbytky v súlade s rozpočtom 11.369,63
KZ k 31.12.2019       66.802,40     

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2019 1.190,76
Prírastky - povinný prídel -    1    %                   415,74
Úbytky   - čerpanie na dofinancovanie stravných 
lístkov

244,62

KZ k 31.12.2019 1.361,88
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 (súvaha)

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR
Majetok spolu 778.484,71 805.812,76
Neobežný majetok spolu 659.909,22 713.557,73
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 562.363,81 616.012,32
Dlhodobý finančný majetok 97.545,41 97.545,41
Obežný majetok spolu 118.310,98  91.719,21
z toho :
Zásoby 2.604,78    2.702,94
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky 6.867,29    9.191,75
Finančné účty 108.838,91  79.824,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie 264,51 535,82

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 778.484,71 805.812,76
Vlastné imanie 390.179,97 424.402,01
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0 0
Fondy 0 0
Výsledok hospodárenia 390.179,90 424.402,01
Záväzky 90.795,24 18.709,48
z toho :
Rezervy 600,00 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 11.950,30  9.771,21

Dlhodobé záväzky 1181,74  1.410,25
Krátkodobé záväzky 77.063,20  6.728,02
Bankové úvery a výpomoci 0 0
Časové rozlíšenie 297.509,50 362.701,27
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

Záväzky voči v EUR

dodávateľom  0

štátnemu rozpočtu 0

zamestnancom   2.954,36

poisťovniam 2.574,05

daňovému úradu 1.199,61

8. 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  o dotáciách právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie Suma
poskytnutých

finančných
prostriedkov v

EUR

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov v

EUR 

Rozdiel
v EUR

Gréckokatolícky exarchát Košice - bežné výdavky na: 
školské zariadenia  MŠ, školská jedáleň, školský klub 
VZN č.1/2018

57.890,- 57.890,- 0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
c) iný obciam a 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 nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom  

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

Rozdiel
(stĺ.3 - 
stĺ.4 )

MVSR Evidencia obyvateľstva a register adries-BV 154,95 154,95 0
MVSR Voľby do samosprávy - BV 2.088,22 2.041,53 46,69
MPSVaR Projekty zamestnávania ÚPSVR - BV   10.106,68 10.106,68 0
MPSVaR PnD – osobitný príjemca - BV 291,42 291,42 0
PHF EP Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná 67.610,20 67.610,2 0
ŠR  Šport 681 tenisový stôl s prísl. - BV 3.000,00 0,00 3.000,00
ŠR Šport 681 – výstavba detského ihriska - KV 8.000,00 0,00 8.000,00

c) Finančné usporiadanie voči iným obciam a VÚC  
Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s inými obcami alebo VÚC.

                                                                                              Ján Hančin 
                                                                                              starosta obce Stanča
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