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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový na jeho pokrytie boli
použité finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2018 uznesením č. 45/2018.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 25.3.2019 uznesením č. 12/2019 (RO 1-19/2019)
- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 27.06.2019 uznesením č. 28/2019 (RO 20-30/2019)
schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 29-32/2019 (RO 31,32,33,34/2019)
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 26.09.2019 uznesením č. 39/2019 (RO 35-53/2019)
- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 04.12.2019 uznesením č.51/2019 (RO 54-83/2019)
(RO 84-128/2019)

Rozpočet obce k 31.12.2019 v €
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

511 390,88

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
556 137,88

271 475,08
205 000,00
34 915,80
511 390,88

297 722,08
205 000,00
53 415,80
540 355,72

271 475,08
239 915,80

281 939,92
258 415,80

0,00

15 782,16
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
556 137,88

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

299 235,02

53,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 556 137,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 299 235,02 EUR, čo predstavuje 53,81 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
297 722,08

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

285 933,60

96,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 297 722,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
285 933,60 EUR, čo predstavuje 96,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
261 576,30

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

261 153,61

99,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 215 370,99 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 215 370,99 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 235,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 180,76 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 730,31 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 217,65 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 232,80
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 29 180,76 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
0,- EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 54,13 EUR.
Daň za psa 595,00 EUR
(nedoplatok 5 EUR)
Daň za užívanie verejného priestranstva 468,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 862,58 EUR
(nedoplatok 360,- EUR)
Poplatok za rozvoj 0,00 EUR
Daň za jadrové zariadenia 4 676,28 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 503,67

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 222,26

80,30
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 503,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 402,36 EUR, čo je
79,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 686,36
EUR (nedoplatok 1 066,50 EUR) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
2 716,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 819,90 EUR, čo je
81,99 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
12 367,33

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

8 483,19

68,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 12 367,33 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8 483,19 EUR, čo predstavuje 68,60 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj príjmy z dobropisov a vratiek.
Poplatok za chladiace zariadenie DS, rozhlas, predané nádoby na komunálny odpad, poplatok za
prenájom hrobového miesta, prenájom materiálu vo Svadobke, požičiavanie kníh v knižnici,
kopírovanie, príjem za železný šrot, oleje, preplatené pohrebné, odmena za účet v banke a
poplatok za prieskumné územie tvoril príjem vo výške 3 127,03.
Príjmy z pokút 30,81,- €.
Príjmy z úrokov boli vo výške 4,93 €.
Príjmy z výťažkov z lotérií boli vo výške 295,80,- €.
Príjmy z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia boli vo výške 192,01 €.
Školné od rodičov detí v MŠ sme prijali vo výške 1 130,- €.
Príjmy za stravu od stravníkov MŠ 3 702,61 €.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
11 074,54

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

11 074,54

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 11 074,54 EUR bol skutočný príjem vo výške 11 074,54
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
MV SR
224,73 REGOB
22,80 register adries
MV SR
2 237,92 Matrika
MDaV SR
889,39 Stavebný poriadok – SSÚ
MDaV SR
29,42 Cestná doprava -SSÚ
Okresný úrad ŽP
63,66 ŽP - SSÚ
Okresný úrad
14,95 Starostlivosť o vojnové hroby
Okresný úrad, odbor školstva
1 132,00 Predškolská výchova-5 ročné deti
DPO SR
3 000,00 Mater.-tech. vybavenie DHZO
Voľby
1 684,76 Voľby- z toho vrátené 367,40
MV SR -CO
106,91 Skladník CO
UPSVaR
1 668,00 Stravovacie návyky dieťaťa
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
 Od rodičov detí MŠ a zamestnancov MŠ bol prijatý poplatok za stravné vo výške
3 702,61 EUR.
 Od rodičov detí MŠ bol prijatý poplatok za školné vo výške 1 130,- EUR.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
205 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 205 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. Rozpočtované dotácie o ktoré sme žiadali
neboli poskytnuté.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 205 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,- EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
-

Suma v EUR
-

Účel
-

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
53 415,80

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

13 301,42

24,90

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 53 415,80 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 13 301,42 EUR, čo predstavuje 24,90 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 45/2018 zo dňa 30.11.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 34 915,80 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2019 zo dňa
27.06.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 9 500,00,- EUR. Uznesením
obecného zastupiteľstva č. 30/2019 zo dňa 27.06.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu
v sume 7 000,00,- EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2019 zo dňa 27.06.2019 bolo
schválené použitie rezervného fondu v sume 1 500,00,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie
v sume 13 001,70 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 299,72 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nezriadila rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
540 355,72

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

248 218,49

45,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 540 355,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 248 218,49 EUR, čo predstavuje 45,94 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
281 939,92

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

235 216,79

83,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 281 939,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 235 216,79 EUR, čo predstavuje 83,43 % čerpanie.
v tom z vlastných zdrojov:
Kapitoly
Plánovanie, manažment a kontrola
Informovanosť verejnosti
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť -DHZ
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
MŠ a ŠJ – vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Sociálne služby
Činnosť obce
z cudzích zdrojov:
Kapitoly
Plánovanie, manažment a kontrola
Služby občanom
Bezpečnosť DHZ – dotácia TTSK
Bezpečnosť - DHZ
MŠ – vzdelávanie
ŠJ – stravovacie návyky
ŠJ -stravné od stravníkov
Šport – dotácia TTSK
Činnosť obce

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
15 435,00
4 878,03
490,00
489,77
1 894,00
1 880,25
6 730,00
4 021,00
4 103,10
1 687,22
15 810,00
15 807,13
1 520,00
1 046,90
79 784,17
73 409,31
5 170,00
4 165,39
10 940,00
7 723,89
8 940,00
6 069,42
1 015,00
988,57
107 960,00
99 170,64

%
plnenia
31,60
99,95
99,27
59,75
41,12
99,98
68,88
92,00
80,57
70,60
67,89
97,40
91,86

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
982,47
982,47
7 485,45
2 485,45
600,00
0
3 000,00
3 000,00
1 132
1 132,00
1 541,60
1190,40
5000,00
3282,33
600,00
0
1 807,13
1 806,62

%
plnenia
100
100
0
100
100
77,22
65,65
0
99,97

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
7

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 113 352,67 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
110 258,38 EUR, čo je 97,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, MŠ a ŠJ Bíňovce, pracovníkov ktorí pracovali na základe Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o pracovnej činnosti a Dohôd o brigádnickej práci študentov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 39 857,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
36 788,16 EUR, čo je 92,30 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 122 197,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
82 364,38 EUR, čo je 67,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6 532,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
5 805,87 EUR, čo predstavuje 88,88 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
258 415,80

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

13 001,70

5,03

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 258 415,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 13 001,70 EUR, čo predstavuje 5,03 % čerpanie.
v tom :

Projekty - vodovod po obci
Obecný vodovod 3. stavba 55% /spoluúčasť/
Obecný vodovod – po obci I. st./dotácia/
Obecný vodovod – po obci I. st./spoluúčasť/
Detská oddychová zóna /spoluúčasť/
Detská oddychová zóna /dotácia/
Studňa
DHZ – zbrojnica
Kosačka RIDER
WIFI -/spoluúčasť/

Rozpočet po
zmenách
18 000,00
5 789,48
200 000,00
10 526,32
600,00
5 000,00
7 000,00
1 500,00
9 500,00
500,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 720,,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 281,70
0,00

%
plnenia
20,66
0
0
0
0
0
0
0
97,70
0

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Kosačka RIDER s príslušenstvom
Z rozpočtovaných 9 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 281,70 EUR,
čo predstavuje 97,70 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nezriadila rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

285 933,60
235 216,79
50 716,81

0,00
13 001,70
- 13 001,70
37 715,11
1 201,10
36 514,01
13 301,42
0,00
13 301,42
299 235,02
248 218,49
51 016,53
1 201,10
49 815,43

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 50 716,81 Eur.. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 13 001,70 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Bilancia finančných operácií je
kladný zostatok finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13 001,70 EUR a príjem prostriedkov
predchádzajúcich období vo výške 299,72 EUR. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm.
b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
prebytok vo výške 37 715,11 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 37 715,11 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 36 514,01 EUR navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu

36 514,01 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, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 477,60 EUR, a to na :
- podporu a výchovu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 477,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 723,50 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 13 301,42 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) 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
13 301,42 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
49 815,43 EUR.

5. 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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
71 923,34

24 212,95

obstaranie kosačky RIDER s príslušenstvom
- uznesenie OZ č. 29/2019 zo dňa 27.06.2019

9 281,70

projektová dokumentácia vodovod po obci 2.st
- uznesenie OZ č. 45/2018 zo dňa 30.11.2018.

3 720,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

83 134,59

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.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
182,34
1 288,62

1 075,20

395,76

6. 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
945 727,86
829 157,89

KZ k 31.12.2019 EUR
981 731,06
824 711,43

681 942,86
147 215,03
116 543,57

677 496,40
147 215,03
156 276,10

7 342,91

8 683,76

8 220,29
100 980,37

8 743,96
138 848,38

26,40

74,53

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
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
945 727,86
981 731,06
673 007,47
723 343,74

673 007,47
26 630,44

723 343,74
17 347,84

500,00
0,00
182,34
25 948,10

500,00
477,60
395,76
15 974,48

246 089,95

241 039,48
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom - účet
- zamestnancom - hotovosť
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
- rezerva na audit
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

3 098,22
6 792,60
439,20
4 515,31
1 129,15
477,60

z toho po lehote
splatnosti

3 098,22
6 792,60
439,20
4 515,31
1 129,15
477,60

395,76
500,00
17 347,84

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

--

Účel

-

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

0

0

0

0

Rok
splatnosti

-

Obec nemá úver (dlh).
396 000 Spojovací účet – SOU – stavebná oblasť
Na základe oznámenia SOU Cífer bol k 31.12.2019 zaúčtovaný stav na účte 396 000 nasledovne:
Počiatočný stav k 1.1.2019 .... 1 051,23 EUR
Štátna dotácia MDV SR – stavebný poriadok .... 889,39 Eur
Štátna dotácia MV SR – životné prostredie .... 63,66 Eur
Štátna dotácia MDV SR – miestne a účelové komunikácie .... 29,42 Eur
Príspevok obce z vlastných zdrojov 0,24 EUR/obyvateľ x 12 mesiacov .... 1 961,28 EUR
Náklady čerpané zo štátnych dotácií .... 982,47
Náklady - bežné výdavky .... 3 119,30
Výnosy - bežné príjmy.... 1 478,68
Zostatok k 31.12.2019 .... 1 371,89 EUR
396 001 Spojovací účet – SOU – sociálna oblasť
Na základe oznámenia SOU Cífer bol k 31.12.2019 zaúčtovaný stav na účte 396 001 nasledovne:
Počiatočný stav k 1.1.2019 ....319,81 EUR
Príspevok obce 0,05 EUR /obyvateľ x 12 mesiacov ....408,60 EUR
Výnosy z bežných príjmov .... 10,33 EUR
Náklady z bežných príjmov .... 376,91 EUR
Zostatok k 31.12.2018 .... 361,83 EUR

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2017 o o poskytovaní dotácií a
finančného príspevku z rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00

0,00

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

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

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

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

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

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-

MV SR
MV SR
MV SR
MDaV SR
MDaV SR
OÚ, ŽP
OÚ
OÚ, odbor
školstva
DPO SR
Voľby
MV SR -CO
UPSVaR

REGOB
register adries
Matrika
Stavebný poriadok – SSÚ
Cestná doprava -SSÚ
ŽP - SSÚ
Starostlivosť o vojnové hroby
Predškolská výchova-5 ročné deti

224,73
22,80
2 237,92
889,39
29,42
63,66
14,95
1 132,00

224,73
22,80
2 237,92
889,39
29,42
63,66
14,95
1 132,00

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

Materiálno-technické vybavenie DHZO
Voľby
Skladník CO
Podpora k stravovacím návykom

3 000,00
1 684,76
106,91
1 668,00

3 000,00
1 317,36
106,91
1 190,40

0,00
367,40
0,00
477,60
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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 )

0,00

0,00

0,00

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

0,00

12. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia rozpočtu
1. P l á n o v a n i e, m a n a ž m e n t a k o n t r o l a
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

257 170,80

251 233,27

9 580,50

3,81

1.1 Spoločný obecný úrad
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený
3 210,00

Upravený
3 352,47

Plnenie
k 31.12.
3 352,35

Plnenie
v%
99,99

Na činnosť Spoločného obecného úradu (stavebný a sociálny) sme z vlastných zdrojov zaslali
2 369,88 €. Odoslané boli aj finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR vo výške 982,47 €. Cieľom
bolo zabezpečiť promptné služby stavebného konania. Vydané boli 4 stavebné povolenia, 1
kolaudačné rozhodnutie, 2 rozhodnutia o súpisnom čísle, 5 povolení na drobnú stavbu
a udržiavacie práce, 5 rozhodnutí na výrub drevín, 1 súhlas na uvedenie do prevádzky –MZZO,
1 povolenie stavby MZZO, 1 rozhodnutie o odstránení stavby, 1 povolenie na zriadenie vjazdu
z MK, 1 rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania MK, 1 rozhodnutie o nariadení odstránenia
stavby, 1 rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením, 1 predĺženie lehoty na
dokončenie stavby a ďalších 16 oznámení súvisiacich so stavebným konaním.
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1.2 Zasadnutie orgánov obce
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

495,00

515,00

Plnenie
k 31.12.
416,35

Plnenie
v%
80,84

V roku 2019 obecné zastupiteľstvo zasadalo 4 krát.
1.3 Transfery od obce
Rok 2019

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie
v%

0

0

0

0

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie
v%

1 800,00

1 800 ,00

1 080,32

60,02

Rozpočet v €

V roku 2019 obec neposkytla finančný príspevok.
1.4 Členské príspevky
Rok 2019
Rozpočet v €

Obec Bíňovce je členom ZPOZ, Združenia miest a obcí Slovenska, ZMO JE región Jaslovské
Bohunice, RVC Trnava, Malokarpatského združenia, Združenie matrikárok Slovenska.
1.5 Vodovod
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

234 315,80

234 315,80

kapitálové výdavky
Plnenie
Plnenie
k 31.12.
v%
3 720,00

1,59

Finančné prostriedky boli rozpočtované na projektovú dokumentáciu a budovanie vodovodu,
nakoľko nám neboli dotácie poskytnuté čerpanie kapitálových finančných prostriedkov sa v roku
2019 uskutočnilo iba z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu vo výške 3 720,- €.
1.6 Oprava a údržba obecných budov
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie
v%

17 350,00

10 750,00

1011,48

9,41

Finančné prostriedky boli rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu obecných budov,
zabezpečenie všeobecného materiálu a všeobecné služby. Finančné prostriedky boli čerpané na
zabezpečenie materiálu a služieb súvisiacich s prevádzkou obecných budov. Zakúpený bol napr.
el. ohrievač vody, realizovala sa oprava plynového kotla a revízie, znalecký posudok
Rozpočtovaná bola aj rekonštrukcia strechy obecného úradu z dotácie z MF SR – žiadosť nebola
podaná.
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1.7 Wifi
Rok 2019

Schválený

Upravený

0

500,00

Rozpočet v €

kapitálové výdavky
Plnenie
Plnenie
k 31.12.
v%
0

0

Rozpočtovaná bola spoluúčasť na dotáciu WIFI pre Teba, ktorá nám bude poskytnutá, ale
realizácia bude až v budúcom roku.
2. P r o p a g á c i a a m a r k e t i n g
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

250,00

490,00

489,77

99,95

Schválený

Upravený

250,00

490,00

2.1 Informovanosť verejnosti
Rok 2019
Rozpočet v €
Uhradené bolo predplatné
odborné publikácie.

Plnenie
k 31.12.
489,77

Plnenie v %
99,95

- Finančný spravodaj, Obecné noviny, My Trnavské noviny a

3. I n t e r n é s l u ž b y
.
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

1 689,00

1 894,00

1 880,25

99,27

3.1 Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku – poistenie
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

689,00

744,00

743,69

99,96

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

1 000,00

1 150,00

1 136,56

98,83

Zabezpečené je poistenie obecného majetku.
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce
Rok 2019
Rozpočet v €

Zamestnanci sa zúčastňovali na školeniach, ktoré sa dotýkali volieb, účtovníctva, miezd, daní,
nakladania s majetkom obce – verejná súťaž, daňového exekučného konania, ochrany osobných
údajov, správy miestnych daní a poplatkov, finančnej kontroly, osvedčovacej agendy,
registratúry, eGovernmnetu, správneho poriadku obcí, zákona o obecnom zriadení, verejného
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obstarávania, školského stravovania, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch,
kompetencií v sociálnej oblasti, praktického výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,
povoľovania výrubu drevín, vnútorných noriem obecnej samosprávy, urbáru, susedských sporov,
sťažností a petícií, pracovnoprávnych vzťahov, finančného výkazníctva atď. Cieľom bolo zvýšiť
kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce. Uskutočnených bolo 40 školení.
4. S l u ž b y o b č a n o m
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

12 997,73

14 215,45

6 506,45

45,77

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

247,81

247,53

247,53

100

4.1 Evidencia obyvateľstva a register adries
Rok 2019
Rozpočet v €

Cieľom bolo zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. Priemerný čas max. do 24
hod. na evidenciu bol dodržaný. Občania boli evidovaní bezodkladne po požiadaní. Následne
bola zabezpečená ďalšia súvisiaca administratíva potrebná k evidencii. Dotácia na REGOB
a register adries vo výške 247,53 Eur bola použitá na nákup kancelárskeho materiálu.
4.2 Činnosť matriky
Rok 2019
Rozpočet podprogramu v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

2 019,92

2 237,92

2 237,92

100

Počet osvedčovacích úkonov závisí od potrieb občanov. Osvedčených bolo 121 podpisov a 72
listín. Dotácia na matričnú činnosť vo výške 2 237,92 Eura bola použitá na mzdy, odvody, nákup
kancelárskeho materiálu, poštových a telekomunikačných služieb, ošatenie. V r. 2019 boli
v matričných knihách zapísané udalosti, ktoré sa stali na území našej obce - 4 úmrtia, 2 sobáše, 2
rozvody. Vykonané boli ďalšie úkony spojené s činnosťou matriky (druhopisy - 3, určenie
otcovstva pred narodením dieťaťa - 2, zápis do osobitnej matriky - 2, potvrdenia o stave – 3,
elektronické spracovanie nespracovaného zápisu -3).
4.3 Miestny rozhlas
Rok 2019
Rozpočet podprogramu v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

350,00

350,00

37,80

10,80

Cieľom bolo zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Obec
priebežne vykonávala monitoring fungovania miestneho rozhlasu, aby bola zabezpečená
informovanosť občanov. V prípade potreby bola vykonaná oprava.
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4.4 Cintorínske služby
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

10 380,00

11 380,00

3 983,20

35

Cieľom bolo zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a dôstojné miesto pre posledný odpočinok
obyvateľov obce. Obec zabezpečovala prevádzku a údržbu Domu smútku, kosenie a úpravu
priestranstiev cintorína, vývoz odpadu, servis toalety a uhradila licenciu programu na správu
poplatkov cintorínskych miest, uhradené boli aj náklady na energie, revíziu elektroinštalácie.
Obnovený bol pomník padlým. Rozpočtovaná bola aj dotácia z TTSK na opravu pomníka
padlým vo výške 5 000,- Eur , ktorá nebola podaná.
5. B e z p e č n o s ť

Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

7 550,00

9 203,10

4 687,22

50,93

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

7 550,00

7 703,10

4 687,22

60,85

5.1 Ochrana pred požiarmi
Rok 2019
Rozpočet v €

Rok 2019

Schválený

Rozpočet v €

0

kapitálové výdavky
Plnenie
Upravený
k 31.12.
1 500,00

0

Plnenie v %
0

Členovia DHZ počas roka zabezpečovali prevenciu na zníženie nebezpečenstva vzniku požiarov,
zúčastňovali sa súťaží a cvičení hasičských družstiev. Taktiež sa zúčastnili zásahov pri
odčerpávaní vody z pivníc občanov, čistení studní, zabránili požiaru v rodinnom dome pri
vznietení spalín v komíne. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup materiálu, pohonných
hmôt, pohárov (Súťaž o pohár starostu obce). Ďalej na úhradu prevádzky rádiostanice a
školenia.
DHZ bola poskytnutá dotácia z DPO SR vo výške 3 000,- Eur. Finančné prostriedky boli
použité na zaobstaranie materiálu pre činnosť DHZ. Rozpočtovaná bola aj spoluúčasť na dotáciu
– Adaptácia sýpky na zbrojnicu z kapitálových výdavkov, realizácia sa presunula na rok 2020.
Rozpočtovaná bola aj dotácia z TTSK - žiadosť nebola podaná.
6. O d p a d o v é h o s p o d á r s t v o
.
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

13 600,00

15 810,00

15 807,13

99,98
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6.1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

13 600,00

15 810,00

15 807,13

99,98

Vývoz sa uskutočňoval podľa harmonogramu spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.. Cieľom bolo
zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu v obci, separovaný zber odpadu, zberné
nádoby na sklo, papier a veľkokapacitné kontajnery. Zvoz komunálneho odpadu v obci sa
vykonával 2 x mesačne, separovaný zber odpadu – plast a papier 1 x za mesiac. Zberné nádoby
na sklo sú umiestnené v obci celoročne. Zabezpečený bol aj zber textilu. Veľkokapacitné
kontajnery boli umiestnené celoročne na miestnom cintoríne. Zbieral sa aj elektronický odpad
a oleje. Finančné prostriedky boli použité na zvoz a zneškodnenie odpadu, zakúpené boli
nádoby na komunálny odpad (10 ks) a žlté nádoby na separovaný zber (40 ks), ktoré sa poskytli
občanom bezodplatne do nájmu.
7. M i e s t n e k o m u n i k á c i e a d o p r a v a
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

1 800,00

1 520,00

1 046,90

68,88

7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

700,00

900,00

587,00

65,22

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

1 100,00

620,00

459,90

74,18

Uhradené boli náklady na zimnú údržbu.
7.2 Oprava ciest a chodníkov
Rok 2019
Rozpočet v €

Finančné prostriedky boli použité na obnovu a doplnenie dopravného značenia na miestnych
komunikáciách.
8. V z d e l á v a n i e
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

81 411,00

87 457,77

79 014,04

90,35
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8.1 Materská škola
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

58 161,00

61 570,77

56 739,73

92,25

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

2 000,00

2 500,00

1 477,83

59,11

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

21 250,00

23 387,00

20 796,48

88,92

8.2 Budova ZŠ
Rok 2019
Rozpočet v €
8.3 Školská jedáleň
Rok 2019
Rozpočet v €

Materskú školu k 1.1.2019 navštevovalo 18 detí z toho 7 predškolákov. K 15.9.2019 17 detí
z toho 6 predškolákov. Školská jedáleň mala 23 stravníkov.
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tvorbu SF, nákup všeobecného
materiálu, kancelárskych potrieb, pracovnej obuvi zamestnancov, telekomunikačné služby,
energie, prevádzku a údržbu budovy, licenciu programu ŠJ. Zabezpečená bola likvidácia
biologického odpadu, servis a oprava filtra na pitnú vodu. Zakúpená bola nová umývačka riadu.
Náklady na energie v priestoroch bývalej ZŠ boli vo výške 1 251,02 Eura.
Všeobecný materiál na údržbu budovy ZŠ bol zaobstaraný vo výške 226,81 Eura – maľovanie,
oprava WC .
Poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 1 132,- Eur na predškolskú výchovu bol
spotrebovaný v súlade s účelom poskytnutia na nákup materiálu a učebných pomôcok použitých
pri výchove a vzdelávaní a odmeny pedagogických zamestnancov.
Nákup potravín ŠJ bol vo výške 3 282,33 Eura (uhradené z prostriedkov rodičov detí
a zamestnancov).
Školné vybraté v zmysle VZN od rodičov vo výške 1 130,- Eur bolo čerpané na nákup
všeobecného a kancelárskeho materiálu, zakúpené boli lavičky do altánu a posteľná bielizeň.
Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím
návykom vo výške 1 190,40 Eur boli čerpané na nákup potravín a diétne stravovanie.
9. Š p o r t
: Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

5 220,00

5 770,00

4 165,39

72,19

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

5 120,00

5 670,00

4 165,39

73,46

9.1 Futbalové ihrisko
Rok 2019
Rozpočet v €
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Cieľom bolo podporiť športové aktivity občanov. Obec prispela finančným príspevkom na
rozhodcov, energie, nákup materiálu a opravu osvetlenia. Rozpočtovaná bola dotácia z TTSK vo
výške 600,- Eur, ktorá však nebola podaná.
9.2 Antukové ihrisko
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

100,00

100,00

0

0

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v
%

12 220,00

10 940,00

7 723,89

70,60

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

1 600,00

2 150,00

1 967,85

91,53

1 0. K u l t ú r a
Rok 2019
Rozpočet v €
10.1 Podpora kultúry -KM
Rok 2019
Rozpočet v €

Cieľom je zabezpečiť priestory na spoločenské vyžitie a prevádzku budov. Finančné prostriedky
boli použité na úhradu nákladov na energie, a nákup všeobecného materiálu.
10.2 Podpora kultúry - Svadobka
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

7 100,00

5 468,00

3 336,53

61,02

Cieľom je zabezpečiť priestory na spoločenské vyžitie a prevádzku budov. Finančné prostriedky
boli použité na úhradu nákladov na energie, nákup všeobecného materiálu, všeobecné služby,
odmeny za práce vykonávané na dohodu a odvody do poisťovní. Zakúpený bol všeobecný
materiál, uhradené boli prostriedky na čistenie kanalizácie, vývoz splaškov, čistenie obrusov
a opravu umývačky riadu.
10.3 Knižnica
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie
v %.

570,00

372,00

89,46

24,05

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka a odvody do poisťovní.
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10.4 Kultúrny dom
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie
v %.

200,00

200,00

0

0

Cieľom je zabezpečiť základnú údržbu budovy. Finančné prostriedky neboli čerpané.
10.5 Kultúrne akcie
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

2 750,00

2 750,00

2 330,05

84,73

Cieľom bolo zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia. Konalo sa Stavanie mája, Deň matiek,
MDD, Deň plný hier, Súťaž vo varení gulášu, Mikulášske posedenie, Posedenie s dôchodcami,
Vítanie Nového roku ohňostrojom. Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia,
darčekov, ohňostroja, atrakcií a zabezpečenie kultúrneho programu.
11 Ž i v o t n é p r o s t r e d i e
.
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12..

Plnenie v %

13 750,00

31 040,00

15 351,12

49,46

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

4 350,00

5 040,00

3 588,20

71,19

11.1 Verejná zeleň
Rok 2019
Rozpočet v €

Cieľom bolo zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zabezpečiť zlepšovanie kvality
životného prostredia. Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu verejnej zelene.
Zabezpečené boli opravy kosačiek, pohonné hmoty, lanká, náhradné diely, nájazdy na kosačku,
zrealizovaný bolo orezanie stromov, zemné práce – čistenie odtokových kanálov, odmeny
pracovníkom na dohody a odvody do poisťovní.
11.2 Verejné osvetlenie
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

3 300,00

3 300,00

2 288,02

69,33

Cieľom bolo zabezpečiť fungovanie verejného osvetlenia, odstraňovanie porúch a nedostatkov.
Obec počas roka uhrádzala náklady na el. energiu a priebežne odstraňovala poruchy na osvetlení.
Náklady na elektrickú energiu boli v roku 2019 vo výške 2 151,77 Eur. V roku 2016 keď bolo
ešte pôvodné verejné osvetlenie boli náklady vo výške 7 969,97 Eur.
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11.3 Oddychová zóna - Panšula
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

200,00

300,00

193,20

64,40

Finančné prostriedky boli vynaložené na revíziu detského ihriska.
11.4 Obnova zelených zón v centre obce – detská oddychová zóna realizácia
kapitálové výdavky
Plnenie
Rok 2019
Schválený
Upravený
Plnenie v %
k 31.12.
Rozpočet v €

5 600,00

5 600,00

0

0

Rozpočtovaná bola dotácia z prostriedkov Environmentálneho fondu detská oddychová zóna II.
etapa v areáli MŠ vo výške 5 000,- Eur a naša spoluúčasť vo výške 600,- Eur z rezervného
fondu – žiadosť o dotáciu nebola podaná.
11. 5 Autobusové zastávky
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

300,00

300,00

0

0

Rozpočtovaný bol nákup materiálu na obnovu autobusových zastávok finančné čerpanie sa
neuskutočnilo.
11. 6 Studňa
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

0

7 000,00

kapitálové výdavky
Plnenie
Plnenie v %
k 31.12.
0

0

Rozpočtovaná bola studňa na úžitkovú vodu. Čerpanie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu nebolo uskutočnené.
11. 7 Kosačka s príslušenstvom
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

0

9 500,00

kapitálové výdavky
Plnenie
Plnenie v %
k 31.12.
9 281,70

97,70

Z rezervného fondu bola zaobstaraná kosačka s príslušenstvom aj na údržbu miestnych
komunikácií.
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12. S o c i á l n e s l u ž b y
Rok 2019
Rozpočet programu v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

300,00

1 015,00

988,57

97,40

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

300,00

1 015,00

988,57

97,40

12.1 MO Jednota dôchodcov Slovenska
Rok 2019
Rozpočet v €

Cieľom bolo podporiť činnosť miestnej organizácie. Obec poskytla priestory pre činnosť MO
Jednoty dôchodcov Slovenska. Poskytnutá bola odmena za práce na cintoríne. Zakúpené boli
darčeky a ceny do tomboly na stretnutie rodákov.
13. Správa obce
Rok 2019
Rozpočet v €

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

103 432,35

109 767,13

100 977,26

91,99

Schválený

Upravený

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

103 432,35

109 767,13

100 977,26

91,99

13.1 Agenda a chod obce
Rok 2019
Rozpočet v €

Kapitola zahŕňala zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu t.j.
organizačno-technické zabezpečenie konania volieb, mzdy, príspevky do poisťovní, energie,
poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, kancelársky a všeobecný
materiál, interiérové vybavenie, údržbu softwaru a výpočtovej techniky, licencie, registráciu
domén, administráciu web stránky obce, elektronizáciu verejnej správy, reprezentačný fond,
cestovné náhrady, všeobecné služby, registratúru, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
požiarnu ochranu, stravovanie zamestnancov, odmeny za práce na dohody mimo pracovného
pomeru, odmenu skladníka CO, sociálny fond, poplatky bankám, správne poplatky, audit,
poplatky ochranným autorským zväzom, poplatky RTVS, CDCP, náklady na ochranu osobných
údajov, GDPR, príspevok darcom krvi, implementácia projektu WIFI, zakúpené boli informačné
vitríny na budovu obecného úradu, ohrievač vody atď.

Celkové výdavky
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie
k 31.12.

Plnenie v %

Bežné výdavky

271 475,08

281 939,92

235 216,79

83,43

Kapitálové výdavky

239 915,80

258 415,80

13 001,70

5,03

Spolu

511 390,88

540 355,72

248 218,49

45,94

Rok 2019
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14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia zisteného 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,
upraveného o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 36 514,01
EUR a zostatok finančných operácií vo výške 13 301,42 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Vypracovala : Iveta Petrovičová – odborný ekonóm
V Bíňovciach 24.04.2020

......................................................
Ing. Marián Novák
starosta obce
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