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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 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 29.11.2018 uznesením č. 8/2018.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát :
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 dňa 26.03.2019 uznesením
č. 29/2019
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 dňa 27.06.2019 uznesením
č. 36/2019
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 dňa 23.09.2019 uznesením
č. 44/2019
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 dňa 12.12.2019 uznesením
č. 57/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019

160 306,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
216 967,00

160 306,00
0,00
0,00
160 306,00

178 094,00
34 500,00
4 373,00
216 967,00

156 473,00
2 000,00
1 833,00

166 502,00
48 632,00
1 833,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
216 967,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

214 577,93

98,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 216 967,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
214 577,93 EUR, čo predstavuje 98,88 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
178 094,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

175 704,93

98,65

Z rozpočtovaných bežných príjmov 178 094,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
175 704,93 EUR, čo predstavuje 98,65 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
150 738,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

150 533,51

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 143 720,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 143 719,01 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 018,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 814,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,09 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 901,78 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume
1 572,72 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2019 v sume 34,36 EUR.
Daň za psa za rok 2019 zaplatená vo výške 335,00 EUR, nedoplatok za rok 2019 vo výške
15,00 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
27 356,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

25 171,42

0,92
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019 vo výške 5 646 EUR.
Príjmy z vlastníctva majetku
V roku 2019 mala obec príjmy prenájmu - BISTRO, rozvoj Turizmu, DS, KD vo výške 2 219,24
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných správnych poplatkov 2 294,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 958,00 EUR, čo je 85,35 % plnenia.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
3 553,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 072,09 €

86,46 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov – poplatky MR, KUKA, cintorínske, stravné lístky
3 553,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 072,09 EUR, čo predstavuje 86,46 % plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 671,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 535,87
EUR, čo predstavuje 98,71 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
ÚPSVR Košice - okolie
Okresný úrad Košice, odbor ŽP
Min. vnútra SR

Suma v EUR
226,23
1 684,76
2 843,16
51,32
7 466,48

Účel
REGOP, register adries
Voľby prezidenta SR, EU
RP
na ŽP
MOPS

2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
34 500,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

34 500,00

100

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. V roku 2019 to bol
transfér na kamerový systém, modernizácia vybavenia kuchyne, rekonštrukcia parkoviska pred
OcU a KD a vrtaná studňa v rómskej osade.
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3. Príjmové finančné operácie

Prevod RF vo výške 4 373,00 EUR použitý na kapitalový výdaj :
1 614,00 € - kamerový systém
960,00 € - PD rekonštrukcia miestnych rigolov
720,00 € - PD Tráveniie voľného času v obci Blažice
240,00 € - vodovodná šachta
839,00 € - osadenie vodovodnej šachty - z celkovej fa 1 065,17 € bolo 839,00 €

Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
4 373,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 37300
a prevod RF z roka 2018 vo
výške 4 373,00 EUR použitý
na kapitalový výdaj 1 614,00 € - kamerový
systém
960,00 € - PD rekonštrukcia
miestnych rigolov
720,00 € - PD Tráveniie
voľného času v obci Blažice
240,00 € - vodovodná šachta
839,00
€
osadenie
vodovodnej
šachty
z celkovej fa 1 065,17 € bolo
839,00 € použité

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 373 . EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 4 373,00 EUR, čo predstavuje prevod RF z roku 2018, ktorý bol použitý na
kapitálový výdaj :
1 614,00 € - kamerový systém
960,00 € - PD rekonštrukcia miestnych rigolov
720,00 € - PD Tráveniie voľného času v obci Blažice
240,00 € - vodovodná šachta
839,00 € - osadenie vodovodnej šachty - z celkovej fa 1 065,17 € bolo 839,00 €
Uznesenie OcZ č. 34/2019 zo dňa 09.07.2019 – použitie RF ( zostatok roka 2018 ) na
spolufinancovanie kapitálových investícii.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : obec nemá rozpočtovú
organizáciu
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom.
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
216 967,00

Skutočnosť k 31.12.2019
172 711,49

% čerpania
79,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 216 967,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 172 711,49 EUR, čo predstavuje 79,60 % čerpanie.
e) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
166 502,00

Skutočnosť k 31.12.2019
166 280,04

% čerpania
99,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 166 502,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 166 280,04 EUR, čo predstavuje 99,86 % 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 58 388,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
58 372,52 EUR, čo je 99,97 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. (tarifný plat, osobný príplatok, odmeny)
V roku 2019 obec zriadila MOPS ( miestne občianske poriadkové služby ) mzdové náklady
z rozpočtovaných 6 153,00 € bolo skutočne čerpaných 6 151,03 €.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 20 279,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
20 273,54 EUR, čo je 99,97 % čerpanie.
V roku 2019 obec zriadila MOPS ( miestne občianske poriadkové služby ) poistné náklady
z rozpočtovaných 3 354,00 € bolo skutočne čerpaných 3 339,65 €.
Tovary a služby :
Z rozpočtovaných výdavkov
632 000 - energie – rozpočtované
633 000 - materiál – rozpočtované
634 000 - dopravné – rozpočtované
635 000 - údržba – rozpočtované
636 000 - prenájom – rozpočtované
637 000 - služby – rozpočtované
Spolu :

6 920,00 € - skutočné plnenie 6 910,92 €
12 243,00 € - skutočné plnenie 12 209,37 €
2 914,00 € - skutočné plnenie 2 906,54 €
16 692,00 € - skutočné plnenie 16 686,46 €
51,00 € - skutočnosť
50,34 €
28 432,00 € - skutočnosť
28 347,27 €
91 840,00 €
92 615,01 €

Z rozpočtovaných 91 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 92 615,01 EUR,
čo je 99,77 % čerpanie.
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Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie a komunikácie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 180,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 180,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie ( poskytnutý transfer na CVČ a OŠK ).
MOPS
Medzi bežný transfer patria ja náklady na prevádzkovanie MOPS, ktorý obec začala v roku 2019
a to z rozpočtovaných 1 739,00 €. € a skutočne čerpaných bolo 1 737,05 €.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami Z rozpočtovaných výdavkov 912,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 889,08 EUR, čo predstavuje 61,13 % čerpanie (čo predstavuje úrok z úveru na DS
a poplatky bankám za monitoring a ostatné).
f) Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
48 632,00

Skutočnosť k 31.12.2019
4 599,17

% čerpania
9,45

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 48 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 4 599,17 EUR, čo predstavuje 9,45 % čerpanie ( čo predstavuje použitie RF na
spoluúčasť financovania kapitálových výdavkov vo výške 4 373,00 a 226,17 € použitie
z vlastných zdrojov na vodovodnú prípojku. )
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Medzi významné položky patrí použitie RF vo výške 4 373,00 €.

g) Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
1 833,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 823,28

% čerpania
99,96

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1833,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 832,28 EUR, čo predstavuje 99,96 %.

.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku :
Vŕtaná studňa v RO – 7 000,00 €
Rekonštrukcia parkoviska pred OcÚ a KD – 9 500,00 €
Modernizácia vybavenia obecnej kuchyne – 7 000,00 €
Rozšírenie kamerového systému – 6 000,00 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
- - RF roku 2018 použitý na KV – vlastné zdroje
Výdavkové finančné operácie
- splátka úveru DS

175 704,93
175 704,93
0,00
166 280,04
166 280,04
0,00
9 424,89
34 500,00
34 500,00
0,00
4 599,17
4 599,17
0,00
29 900,83
Príjmy(B+K) = 210 204,95
Výdavky(B+K) =170 879,21
Prebytok = 39 325,74

34 500,00 €
0,00
4 373,00
1 832,28
Prebytok = +2 540,72
210 204,93
+ 4 373,00
= 214 577,93
170 879,21
+ 1 832,28
=172 711,49

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU + FO :

VÝDAVKY SPOLU + FO :

Hospodárenie obce : ( príjmy spolu - výdaj spolu)
Vylúčenie z prebytku 34 500 €

Zostatok na bankových účtoch a pokladnice
Vylúčenie z prebytku -34 500 €

41 866,44
-34 500,00
7 366,44 €
42 302,52
- 34 500,00
7 802,52

Rozdiel
Obec Blažice
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Prebytok rozpočtu v sume 39 325,74 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, a podľa osobitných predpisov v sume
- tvorbu rezervného fondu za rok 2019 prebytok a zostatok príjmových finančných operácií
vo výške 2 540,72 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 výsledok
rozpočtovaného hospodárenia a inventúre bankových účtov vo výške 42 302,52 EUR , a to :
- prebytok vo výške 39 325,74 €
- zostatok príjmových fin. operácií – prebytok vo výške 2 540,72. €
- po inventúre finančných účtov zostatok
42 302,52 €
- obec využije zákonnú možnosť najviac vo výške prebytku bežného rozpočtu predkladá na
schválenie použitie prebytku na úhradu krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2019 t.j.
7 463,55 €
- Po usporiadaní a schválení použitia prebytku bežného rozpočtu prevod do RF t.j.
4 2302,52 – 7 463,55 = 34 838,97 €
Inventúra bankový účtov a rozpočtu :
Celkom 221 , 211 =
42 302,52 €
Rez. fond
0,00 €
Celkom prevod do RF = 42 302,52 €
- nedočerpané dotácie = 34 500,00 €
Na prevod do RF
7 802,52 €

h) Tvorba a použitie prostriedkov fondovRezervný 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 uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
0,00 €
4 373,00 €

4 373,00 €
0,00 €

KZ k 31.12.2019

0,00

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 spravuje OcÚ Valaliky zmysle
zmluvy.
Obec Blažice
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019

Suma v EUR
0,00 €
(DAL 472)

Prevod zo spol. SF
Prírastky - povinný prídel do soc. fondu
(odvod na Valaliky)

706,46 €
527/472
378/221
286,75
472/213
211/378
€
221/378
151,50 €
221/378
bez RK

Úbytky - závodné stravovanie (fa za stravné
lístky do Valalík )
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
(réžia , deň matiek, vianočná nádielka )
KZ k 31.12.2019

i) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
359 547,07
380 774,58
349 922,07
332 392,51
2 981,21
346 941,56

2 186,21
330 206,30

9 150,93

48 328,07

0,00
0,00
0,00
4 777,85
4 372,99
0,00
0,0
473,37

0,00
0,00
0,00
6 025,55
42 302,52
0,00
0,00
54,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
359 547,07
380 774,58
167 408,38
167 912,26
0,00
0,00
4 915,88
15 619,05
Obec Blažice

0,00
0,00
1 223,88
47 386,46
11

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
0,00
37,10
9 219,02
6 400,03
176 519,64

550,00
34 500,00
262,44
7 506,27
4 567,75
165 475,86

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

Druh záväzkov voči:
- Dodávateľom – 321
- Zamestnancom – 331 - Poisťovniam – 336
- daňovému úradu – 342
- ostatné záväzky – 379
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

192,02
4 054,09
2 729,89
491,55
188,02
7 655,57

z toho po lehote
splatnosti

192,02
4 054,09
2 729,89
491,55
188,02
7655,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

OTP Banka
Slovensko, a.s.

Účel

Výstavba DS

Výška
poskytnutého
úveru

26 555,13

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

1 832,28

289,26

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

4 467,75

Rok
splatnosti

r. 2022

Obec spláca úver, ktorý prijala v roku 2007 na výstavbu Domu smútku vo výške 800 000,00 SK
( 26 555,13 EUR ).
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, 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.

Obec Blažice
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – Regob, reg. adries, voľby

175 704,93
175 704,93
175 704,93
1 910,99
173 793,94
2 121,54

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005 – splátka istiny
- 651004– splátky úrokov
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

461 =
60 % .= skut. bež.príjmov r. 2019 =
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

2 121,54

1 832,28
289,26

4 567,75 €
104 276,36 € € (§ 17 ods. 6 pís.a)

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

173 793,94

§ 17 ods.6 písm. b)

1,22 %

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. 3/2013 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-

CVC Košice mesto
CVC Jazero n.o.
CVC – kongregácia sestier
CVC – Filia
OŠK - Blažice

270,00
30,00
30,00
30,00
4 300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

150,00
30,00
30,00
30,00
4 300,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2013
o dotáciách.
Obec Blažice
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá schválený program obce na r. 2019, preto ho nevyhodnocuje.
13. Návrh uznesenia:
a)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu za rok 2019.
b)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce hodnotené prostredníctvom
„Záverečného účtu obce Blažice za rok 2019“ bez výhrad.
c)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019
vo výške 39 325,74 €
d)
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu v zmysle zák. o rozp. pravidlách najviac vo výške
prebytku bežného rozpočtu (t.j. 9 424,89 €) sumu 7 655,57 € na úhradu krátkodobých
záväzkov k 31. 12. 2019
e)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod do rezervného fondu obce – prebytok po vylúčení
nedočerpaných dotácií sumu 34 500 € a zostatok príjmových
finančných operácií po
usporiadaní použitia prebytku bežného rozpočtu na úhradu krátkodobých záväzkov vo výške
7655,57 € po inventúre bankových účtov
Prevod do rezervného fondu sumu 42 302,52 – 7 655,57- 34 500,00 = 146,95 €
f)
Obecné zastupiteľstvo nehodnotí „Program obce“ za rok 2019 z dôvodu neschválenia
rozpočtu na rok 2018 v programovej štruktúre.
g)
OZ schvaľuje použitie 146,95 € z rezervného fondu na vykrytie výdavkov pri likvidácii Covid
19 - dezinfekcia – 46,95, výpomoc sociálna Horváth Stanislav , Blažice 77 – 100 €
Obec Blažice
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Inventúra bankový účtov a rozpočtu :
Celkom 221 , 211 =
42 302,52 €
Rezervný fond
0,00 €
Celkom prevod do RF = 42 302,52 € - 7 655,57 € - 34 500 € = 146,95 €
Prílohou č. 1 v písomnej forme v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák.
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu za rok 2019.

V Blažiciach, 03. 04. 2020

...................................................
Juraj G m i t r o
starosta obce
v.r.

Obec Blažice
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