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Záverečný účet Obce Ruska Voľa nad Popradom za rok 2019. 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec v roku 2019 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 

   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 OZ/2018 

Úpravy rozpočtu v roku 2019 boli vykonané  jedenkrát a to dňa 25.11.2018 rozpočtovým 

opatrením č. 1/ 2019 OZ/2019. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 v  € 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 28 282,00           52.485,19 

z toho :   

   

Bežné príjmy      28 282,00          32.067,71 

kapitálové príjmy   13.500,00 

Finančné príjmy    6.917,48 

Výdavky celkom      28 282,00          52.485,19 

 Z toho :   

Bežné výdavky 28.28,00 36.067,71 

Kapitálové výdavky  16.417,48 

Finančné výdavky     

Rozpočet obce prebytkový 0 0 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

52.485,19                    52.205,85 99,47 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

                32.067,71 31.788,84 99,13 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 22.298,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 22.424,00 €, čo predstavuje plnenie na 

100,57 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 4.660,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.339,18 €, čo je  

99,11%  plnenie.  

c) Daň za psa   

Z rozpočtovaných 50,00 € bol príjem do rozpočtu obce 62,00 €, čo predstavuje 124,00 %.  

 

d) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   

Rozpočet predstavoval sumu  700,- €. Príjmy z tejto dane  dosiahli výšku 759,18 €, čo je 

plnenie rozpočtu na 108,45 %.  

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

442,00 447,16 101,17 

 

 

. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 150,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 168,16 €. 

Príjmy z prenájmu – rozpočtované 292,- €, skutočný príjem  k 31.12.2019 bol vo výške 

279,00 €. 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1 Okr. úrad                      8,41 Dotácia na ŽP 

2. Okr. úrad 18,00 Dotácia ev.reg.adries 

3 PSK 800,00 Na kultúru 

4. Okr. úrad             2. 529,60 Dotácia na voľby 

5. Okresný úrad                   29,70  Dotácia na REGOP 

6. Slovanet                 371,61 Grant-elektrická energia 
    
 Spolu 3.757,32  

 

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

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

13.500,00 13.500,00                        100 
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Obec Ruská Voľa nad Popradom  prijala kapitálovú dotáciu na kultúrny dom  z MF  v  sume  

 13.500,- € . 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

                  6.917,48                6.917,01                   99,99 

 

Obec v roku 2019 vykazovala   príjmové operácie  v sume 1.383,48 € , nevyčerpaná dotácia 

na kultúrny dom 1.533,53 € a návratné finančné príjmy vo výške 4.000,00 €.  

 

 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  v €  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

52.485,19                  51.802,22 98,70 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

36.067,71                  33.580,21 93,10 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Všeobecné verejné služby 29.800,71 27.421,40 92,01 

0111 – Výdavky výkonné a zák.org.              27.208,11 24.848,03 91,33 

0112 – Finančná a rozpočtová oblasť 63,00 43,77 69,48 

0160 – Všeob.ver.služby inde neklas                2.529,60 2.529,60                       100,00 

0170- Transakcia ver .dlhu                      0 0  

Verejný poriadok a bezpečnosť 200,00          48,00                       24,00 

0320 – Ochrana pred požiarmi 200,00           48,00                        24,00 

Komunikácie 1.260,00 1.260,00 100,00 

0460- údržba MK                1.200,00        1.260,00 100,00 

    

Ochrana životného prostredia 1.523,00 1.995,21 131,01 

0510 – Nakladanie s odpadmi 

0560- Ochrana ŽP 

1.300,00 

                   223,00       

        

        1.772,96 

           222,25 

136,38 

                       99,66 

Bývanie a rozvoj obci 1.461,80         1.552,92 106,23 

0620 – Rozvoj obci                  0          0  

0640 – Verejné osvetlenie                1.461,80         1.552,92 106,23 

    

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1.564,20       1.044,68 66,79 

0820- Vysielacie služby 1.564,20 1.044,68 66,79 
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Vzdelávanie - základné vzdelanie    

    

0911 – Základné vzdelanie    

Sociálne zabezpečenie 258,00 258,00                       100,00 

10202 – Sociálne služby - staroba                   258,00            258,00 100,00 

    

    

Spolu 36.067,71 33.580,21 93,10 

 

01 – Všeobecné verejné služby 

       - obec – vnútorná správa, zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní  pracovníkov  

         obce, starostu, odmeny poslancov, energie administratívnej   

         budovy a kultúrneho domu, kancelárske potreby, poštovné, telefón, PHM do kosačky,  

         cestovné,  poplatky za účasť na školeniach, internet, reprezentačné  

         výdavky, kolky, poplatky  bankám, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby,  

         služby za web stránku obce,  členské príspevky, poistné obecného  majetku, voľby . 

 

 

05– Ochrana životného prostredia 

        - výdavky  za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,  

           služby , materiál, vývoz plastov a skla 

 

06- Bývanie a občianska vybavenosť 

      - služby na verejnom osvetlení, materiál na VO  

         

08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

       -zahŕňa výdavky nákup materiálu   

10- Staroba 

    - Zahŕňa výdavky na nákup materiálu 

                

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 10.210,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9.546,66  €, čo je 

93,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  4.774,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4.939,49€, čo je 

103,46 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného na zdravotné poistenie a a sociálne 

poistenie z miezd zamestnancov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 11.974,11 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 9.775,70 €, čo je 

81,64 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

16.417,48                              14.222,01 86,63 
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v tom :        

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Ekonomická oblasť    

0820 - Kultura 16.417,48 14.222,01 86,63 

Spolu 16.417,48         14.222,01  

 

     

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 4.000,00  

 

 

 

 

 

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2019 

 
Zistenie  rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2019 

 

     Rozpočet po 

zmenách 2019 

Skutočnosť  

k  31.12.2019 

Bežné príjmy  Obec 32.067,71 31.788,84 

Bežné výdavky  Obec             36.067,71 33.580,21 

Hospodárenie bežného rozpočtu  -1.791,37 

Kapitálové príjmy Obec  13.500,00 13.500,00 

Kapitálový výdavky Obec             16.417,48                      14.222,01 

Hospodárenie kapitálového rozpočtu  -722,01 
ROZPOČTOVÉ  HOSPODÁRENIE  

PREBYTOK / SCHODOK 
 

 

 

 

 

 

Finančné operácie príjmy Obec            6.917,48                     6.917,01 

Finančné operácie výdavky Obec 0                        4.000,00 

Hospodárenie finančných operácií 0 2.917,01 

CELKOVÝ VÝSLEDOK  

HOSPODÁRENIA OBCE 

 

 

      

                403,63 

 

Prebytok hospodárenia resp. schodok hospodárenia je rozdiel skutočných príjmov a       

výdavkov bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu / § 10 a § 16  zákona 583/2004 Z.z. /.  

 Obec hospodárila v roku 2019 s  bežným rozpočtom -1.791,37 € a s  kapitálovým rozpočtom 

v sume -722,01 €.  

 

      

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  v €  

 
A K T Í V A  
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Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Majetok spolu 162 198,17 129 602,39 

Neobežný majetok spolu                137 458,13 107 747,34 

toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok    1 060,41   1 060,41 

Dlhodobý hmotný majetok               121 259,50                    91 548,71 

Dlhodobý finančný majetok 16 198,63 16 198,63 

Obežný majetok spolu 24 740,04 21 855,05 

z toho :   

Zásoby                      

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  20 900,00 20 528,39 

Finančné účty   3 840,04 1 326,66 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 162 198,17 129 602,39 

Vlastné imanie   58 855,12   55 361,38 

Z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  58 855,12 55 361,38 

Záväzky                 24 915,90                                 24 111,41 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23 500,00 23 500,00 

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky                     1 415,90                         611,41 
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Iné záväzky 

Bankové úvery a výpomoci 

 

                       0       

 

0 

Časové rozlíšenie                  78 427,15 50 129,60 

 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom                                             0  € 

- ostatné záväzky /mzdy, odvody, daň zo mzdy  12/2019                611,41  € 

 

 

P.č. Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2019 

Splatnosť 

 

1.    0  

2.      

 

 

7. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 

Obec v roku 2019 neposkytla žiadne  záruky  

 

8. Podnikateľská činnosť   

 
Obec v roku 2019 nevykonávala  podnikateľskú činnosť. 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných miest a obcí 

f. 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. 
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a. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:                                  

 

Prehľad o poskytnutých, resp. o poskytnutých a čerpaných dotáciách je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke: 

 
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 - 

PSK Dotácia – kult.                          800,00                 800,00 0 

Slovanet Dotácia-  elektrická energia                              371,61                    371,61 0 

Okr.úrad Dotacia ŽP 8,41 8,41 0 

Okr. úrad Evidencia reg.adries 29,70 29,70 0 

Okr. úrad SL Voľby 2.529,60 2.529,60 0 

Okr, úrad REGOP 18,00 18,00 0 

 

c. 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

- Obec nemá obsahovú náplň. 

 

d. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:  

- Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 

 

e. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí: 

Obec Ruská Voľa /Popradom  nemá záväzky voči  mestu  Stará Ľubovňa spoločná úradovňa  

f. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :  

- Obec prijala v roku 2019 finančné prostriedky od VÚC vo výške   800,00 €. 

 

 

 

10. Prehľad  plnenia rozpočtu  obce       
   
Príloha  Záverečného účtu. 

 

 

11.Návrh na uznesenie 

 
    a) Obecné zastupiteľstvo 01/2020 schvaľuje Záverečný účet obce Ruská Voľa nad 

Popradom a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

 
b) Obecné zastupiteľstvo 01/2020 schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2019 
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Vypracoval: Mária Jarinčiková                       Predkladá:    Miroslav Tomčo  

                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

V Ruskej Voli/Popradom  dňa 30.03..2019 

 

 

 

 

 

 

 


