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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 § 1 O 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 13.12.2018 uznesením č. 11/2018
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

Rozpočet obce k 31.12.2019

53 991,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
94 887,00

51791,00
0,00
2200,00

74 884,00
15 086,00
4 917,00

Schválený
rozpočet
Prí.imy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

53 991,00

94 476,12

51 635,00
2 356,00
0,00
0,00

79 481,20
14 994,92
0,00
410,88
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[2. Rozbor lnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 DO Dosledne.i zmene
94 887,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

94 904,34

100,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 74 884 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
74 904,34 EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 DO DOslednej zmene
74 884

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

74 900,55

100,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov 74 884 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
74 900,55 EUR, čo predstavuje l 00,02 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po noslednei zmene
50 996

Skutočnosť k 31.12.2019
51 002,69

% plnenia

100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 44 353 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 43 353,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 356,34 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,11 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 051,59 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 1 304,75 EUR.
Daň za psa 150,- eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 143, 1O eur
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 797,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 805,60

100,48

Rozbor významných položiek
Z rozpočtovaných 1 797,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 805,60 EUR, čo je
100,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje napr. príjem z prenajatých budov a priestorov vo
výške, ostatné poplatky v sume, z vratiek, z dobropisov, z refundácie.
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c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 091,- EUR bol skutočný príjem vo výške 22 092,26
EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.
Suma v EUR
3 276,02
159,62
18,00
7,78
7 100,00
59,40
8 000,00
1 540,70
930,69
1 000,00

Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
UPSVaR
MVSR
Krajský úrad CD a PK
MF SR- individuálne potreby
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
PSK

Učel
Chránená dielňa
52 A
Register adries
Udržba ciest
Oprava oplotenie cintorína
Regob-hlásenie občanov
Oprava pamätníka
Voľby prezidenta
Voľby EP
Stoly KD

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
15 086

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15 086

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15 086 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
15 086 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Rozbor významných položiek
Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja pozemkov vo výške 86,- eur a z dotácie z MFSR,
ktorá bola poskytnutá na rekonštrukciu Domu smútku
Prijaté 2ranty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MFSR výjazdové rokovanie vlády

Suma v EUR
15 OOO

Učel
Rekonštrukcia Domu smútku

3. Príjmové finančné opeľácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po posledne.i zmene
4 917,79

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 917,79

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 917,79 EUR bol skutočný príjem
k31.12.2019 v sume 4917,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Vo výške 2 717,79 Eur
prostriedky z predchádzajúcich rokov a 2 200,- Eur z rezervného fondu.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
94 476,12

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

94 902,97

100,45

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 94 476 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 94 902,97 EUR, čo predstavuje 100,45 % čerpanie.

k 31.12.2019

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
79 481,20

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania
100,53

79 908,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 79 481,20 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 79 908,05 EUR, čo predstavuje 100,53 % čerpanie.

k 31.12.2019

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 26 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
26 666,56 EUR, čo je 100,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce,
kontrolórky a pracovníka OcÚ, ktorý je zamestnaný na chránenú dielňu. Jeho mzda bola
refundovaná Úradom práce vo výške 3 276,02 eur.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 1 O 805,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1O 899,27 EUR, čo je 100,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 38 251,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
38 513,70 EUR, čo je 100,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Ocú, ako sú napríklad
náklady na pohonné hmoty auto, kosenie, energie, palivové drevo, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, vývoz odpadu, vývoz žumpy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce,
odmeny poslancov, odmeny členov volebných komisií a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 550,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 552, 50
EUR, čo predstavuje 100,45 % čerpanie. Ide o výdavky na členské príspevky napr. ZMOS,
RVC, Laborecké združenie MAS, Mikroregion Beskyd a pod.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec Rokytovce nespláca žiadne úroky.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 oo ooslednei zmene

14 994,92

Skutočnosť k 31.12.2019

14 994,92

% čerpania

100
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Obec Rokytovce v roku 2019 dostala z MF SR v rámci výjazdového rokovania vlády dotáciu na
Rekonštrukciu Domu smútku vo výške 15 OOO,- eur. Dotácia bola použitá na určený účel a bola
vyčerpaná do konca roka 2019 vo výške 14 994,92 Eur.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po posledne.i zmene

% čerpania

Skutočnosť k 31.12.2019

o

o

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Rokytovce nemá žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Bezne
v
' vy
'd av k:y
Schválený rozpočet na rok
2019po posledne.i zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

Kapitálové výdavkv
Schválený rozpočet na rok
2019 po posledne.i zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

4. Prebytok/schodok ro_!Počtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

74 900,55

Bežné príjmy spolu

74 900,55

IZ toho: bežné príjmy obce

0,00

bežné príjmy RO

79 908,05

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

IBefoý rolJ)oČet

79 908,05

-

Kapitálové príjmy spolu

15 086,00

IZ toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

14 994,92

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

14 994,92

kapitálové výdavky RO

!Kapitálový rolJ)očet
IPrebytok/schodok bel.ného a kapitálového rol,J)očtu
Vylúčenie z prebytku

0,00

5 007,50
15 086,00

0,00

-

91,08
4 916,42

0,00
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-

Upraveflý prebytok/schodok bež11ého a kapitálového rozpottu

4 916,42

Prijmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

4 917,79

Rozdieljina11t11ýc/1 operácif
PRJJMY SPOLU

4 917,79
94 904,34
94 902,9í
1,3"
0,0(
1,3�

0,00

VYDA VKY SPOLU
Hospodáre11ie obce
Vylútenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 4 916,42 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
4 916,42 EUR
z ďalších peňažných fondov
.......... EUR
z návratných zdrojov financovania .......... EUR
.......... EUR
z finančných operácií
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
0,-EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
zs k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynul.ý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Ubytky - použitie rezervného fondu
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krvtie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR

3 651,42

l 265,00

4 916,42
0,00

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p„
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
zs k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení

Suma v EUR
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- z finančných operácií
Ubytky - použitie peňažného fondu
- uznesenie č. zo d11a ......... obstaranie ..........
- uzneserue c. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozoočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019
v

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

zs k 1.1.2019

Prírastky - povinný prídel - 0,60 %
- povinný prídel
%
- ostatné prírastky
Ubytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
172,04
172,83

344,87

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/201 O
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
zs k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Ubytky - použitie fondu
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p„
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia
obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo
vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj
na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď ..
Fond rozvoja bývania
k 1.1.2019
Prírastky - príjem z predaja:

Suma v EUR

zs
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- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Ubytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepl'ovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2019

�- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

Maietok 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 31.12.2019 v EUR
261 616,08
260 948,52

KZ k 1.1.2019 v EUR
255 932,46
249 886,20

0,00
260 948,52

0,00
249 886,20

667,56

6 046,26

60,56
607,00

522,84
5 523,42

ZS k 31.12.2019 v EUR
261 616,08
184 489,96

KZ k 1.1.2019 v EUR
255 932,46
191 456,82

184 489,96
4 860,02

191 456,82
5 074,01

344,87

172,04

PASÍVA

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4 901,97
0,00
59 401,63

4 135,15
380,00
72 266,10

. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzkv spolu k 31.12.2018

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

z toho po lehote
splatností

z toho v lehote
splatností

512,94
1 816,87
1 414,84
390,50

512,94
1 816,87
l 414,84
390,50

4 135,15

4 135,15

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

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

Skutočné bežné oríimv z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Soolu bežné oríimv obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obec k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

Suma v EUR

58 423,88
58 423,88
58 423,88

l1

- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumv sa nezaoočítavaiú záväzkv:
- z úverov zo ŠFRB obecné náiomné bvtv
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na oredfinancovanie projektov EU
- z úverov ................
Soolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumv dlhu obce
Soolu uoravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

Zostatok istiny k 31.12.2019

0,00

0,00

0,00
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)

58 423,88

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa � 17 ods.6 oísm. b) :

Text
Skutočné bežné oríimv z finančného vvkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné prfimv obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obec a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- oríimv z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné darv

Suma v EUR

-

Spolu bežné oríimv obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového oredčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009

-

- 651002
- 651003
- 651004

-

0,00

Soolu solátkv istinv a úrokov k 31.12.2019

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

Zákonná podmienka podľa§ 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikatel'om podl'a § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
12

Obec v roku 2019 neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

- 2-

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3 )
-4-

O. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné us�oriadanie 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.
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
(stÍ.2 - stÍ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
- 2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)
-4-
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.i. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Prfspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2 -

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)

-3-

-4-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)

- prostriedky vlastné
Prfspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1 -

UPSVaR

Učelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
-kapitálové výdavky
-2 -

Chránená dielňa - BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

3 276,02

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

3 276,02

Rozdiel
(stÍ.3-stÍ.4 )
-5-

0,00
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UPSYaR
MYSR
MVSR
MDaYSR
MFSR
MVSR
MVSR
MVSR

Aktivačná činnosť- BY 52a
Register adries-BY
REGOB-BV
Miestne komunikácie-BY
Oprava oplotenia cintorína IP- BV
Voľbv EP-BV
Yol'bv prezidenta-BY
Oprava pamätníka

159,62
18,00
59,40
7,78
7 100,00
930,69
1 540,70
8 000,00

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

159,62
18,00
59,40
7,78
7 100,00
930,69
1 540,70
8 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma posk}'.tnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2 -

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 -stÍ.3 )

Suma posk}'.tnutých
finančných
prostriedkov
-2 -

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 -stÍ.3 )

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

PSK

1 000,00

1 000,00

-4-

-4-

0,00

Dotácia na nákup stolov do Kultúrneho domu.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Rokytovce nevytvára programový rozpočet.

13.Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
4 9 l 6,42EUR.
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