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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, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie – prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením č. 11/2018.
Rozpočet bol zmenený 12 krát:
- 1. zmena - schválená starostom 22.03.2019, OcZ zobralo na vedomie 27.03.2019; uznesenie č. 25/2019
- 2. zmena - schválená dňa 22.3.2019; uznesenie č. 26/2019
- 3. zmena - schválená dňa 09.5.2019; uznesenie č. 39/2019
- 4. zmena - schválená starostom 26.8.2019, OcZ zobralo na vedomie 25.9.2019; uznesenie č. 54/2019
- 5. zmena - schválená starostom 26.8.2019, OcZ zobralo na vedomie 25.9.2019; uznesenie č. 54/2019
- 6. zmena - schválená dňa 25.9.2019; uznesenie č. 55/2019
- 7. zmena - schválená dňa 11.11.2019; uznesenie č. 66/2019
- 8. zmena - schválená starostom 26.11.2019, OcZ zobralo na vedomie 16.12.2019; uznesenie č. 76/2019
- 9. zmena - schválená starostom 28.11.2019, OcZ zobralo na vedomie 16.12.2019; uznesenie č. 76/2019
- 10.zmena - schválená starostom 28.11.2019, OcZ zobralo na vedomie 16.12.2019; uznesenie č. 76/2019
- 11.zmena - schválená dňa 16.12.2019; uznesenie č. 77/2019
- 12.zmena - schválená dňa 16.12.2019; uznesenie č. 77/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
217 560,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
530 983,61

206 224,00
0,00
11 336,00
217 560,00

222 030,17
135 777,22
173 176,22
530 983,61

206 224,00
11 336,00
0,00
0,00

216 264,15
230 384,80
84 334,66
0,00

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
530 983,61 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

519 267,82 €

97,79

Z rozpočtovaných celkových príjmov 530 983,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
519.267,82 EUR, čo predstavuje 97,79 % plnenie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.

2.1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
222 030,17 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

219 458,07 €

98,84

Z rozpočtovaných bežných príjmov 222.030,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
219.458,07 EUR, čo predstavuje 98,84 % plnenie.

a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
188 935,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

185 914,06 €

98,40

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 169 353,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,77 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 701,95 EUR, čo je 122,81%
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6.265,31 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3.436,64 EUR.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 984,33 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 538,33 EUR, čo je 88,25 %
plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 145,49 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 25,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15,00 EUR, čo je 60 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.305,58 EUR, čo je 116,77%
plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 628,66 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
15 361,80 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

13 541,66 €

88,15

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6.886,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.145,85 EUR, čo je 74,73 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 986,45 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4.143,00 EUR a príjem z prenajatých strojov,
prístrojov, zariadení v sume 16,40 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8.322,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7.974,11 EUR, čo je 95,81 %
plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio:
Z rozpočtovaných 3,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 421,70 EUR, čo predstavuje
281,13% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z refundácie.
c) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
17 733,37 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

20 002,35 €

112,79

Z rozpočtovaných grantov a transferov 17.733,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 20 002,35 EUR, čo
predstavuje 112,79 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO SR
MV SR, Okresný úrad Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov
MV SR
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Pôdohospodárska platobná
agentúra
Okresný úrad Prešov, od.školstva
MV SR, Sekcia verejnej správy
MV SR, Sekcia verejnej správy
MŽP SR

Suma
Účel
v EUR
1.400,00 Pre potreby dobrovoľného hasičského zboru
4.908,00 Záchranné práce počas povod.aktivity
914,40 Na stravu v školskej jedálni
1 632,73 Prenesený výkon št.správy - Voľby
Projekt „Podpora zamestnávania UoZ (§ 50J)
2 077,60
Projekt „Podpora zamestnávania občanov so
2 494,41 zdravotným postihnutím - 3“ (chránené pracovisko §
60)
Projekt 072PO130232 „Výstavba chodníkov v obci
5 827,66
Lipníky“
510,00 Prenesený výkon št.správy - MŠ –5.ročné deti
162,36 Prenesený výkon št.správy – REGOB
29,20 Prenesený výkon št.správy – register adries
45,99 Prenesený výkon št.správy – životné prostredie /SÚ/

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2.2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
135 777,22 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

125 113,86 €

92,15

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 135 777,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
125 113,86 EUR, čo predstavuje 92,15 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 24,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 90,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 135 777,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 124 999,86 EUR, čo
predstavuje 92,06 % plnenie.
Prijaté kapitálové tuzemské granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MŽP SR/ Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Pôdohospodárska
platobná
agentúra

Suma v EUR
Účel
46 431,22 Projekt „Zníženie energetickej náročnosti
budovy ZŠ a MŠ Lipníky“
78 568,64 Projekt 072PO130232 „Výstavba chodníkov
v obci Lipníky“

2.3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
173 176,22 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

174 695,89 €

100,88

Z rozpočtovaných finančných príjmov 173 176,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
174 695,89 EUR, čo predstavuje 100,88 % plnenie.
V roku 2019 bol prijatý úver na prefinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej
budovy Lipníky, s využitím OZE“ vo výške NFP na základe zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou, Bratislava; a prijatý úver na financovanie neoprávnených výdavkov projektu „Zníženie
energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ na základe zmluvy
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava; príjem úverov v roku 2019 bol vo výške
134.671,42 Eur.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške podľa
schváleného rozpočtu ako aj ďalšími uzneseniami.

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
530 983,61 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

507 670,49 €

95,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 530 983,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
507.670,49 EUR, čo predstavuje 95,61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
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3.1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
216 264,15 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

202 860,34 €

93,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 216 264,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
202 860,34 EUR, čo predstavuje 93,80 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)

Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
z toho: 09111 (materská škola)
09601 (školská jedáleň)
Sociálne zabezpečenie (10)

Rozpočet /€/ po
poslednej zmene
114 062,95
2 400,00
6 800,00
7 000,00
11 895,80
6 401,00
67 704,40
47 789,00
19 915,40
-

Skutočnosť /€/
108 017,39
2 373,07
7 519,84
9 972,87
8 493,64
2 965,45
63 518,08
46 503,07
17 015,01
-

% plnenia
94,70
98,88
110,59
142,47
71,40
46,33
93,82
97,31
85,44
-

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 85.323,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 85.985,61 EUR, čo je
100,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku OcÚ,
pracovníkov podľa § 50J a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z., hlavného kontrolóra obce a pracovníkov na úseku
školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30.365,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29.209,51 EUR, čo je
96,19 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 95 709,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 83 479,33 EUR, čo je
87,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3.865,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2.807,82 EUR, čo
predstavuje 72,65 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1.378,07 EUR, čo
predstavuje 137,81 % čerpanie.
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3.2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
230 384,80 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

220 483,44 €

95,70

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 230.384,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
220.483,44 EUR, čo predstavuje 95,70 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet /€/ po
poslednej zmene

Skutočnosť
/€/

230 384,80
-

220 483,44
-

Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)
Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
Sociálne zabezpečenie (10)

% plnenia
95,70
-

Obstaranie kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 230 384,80 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 220 483,44 Eur, čo je
95,70 % plnenie.
Medzi významné položky obstarania kapitálových aktív patrí:
a) Obstaranie nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2.224,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2.910,00 EUR, čo
predstavuje 130,85 % plnenie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 1.140,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1.140,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 227.020,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 216.433,44
EUR, čo predstavuje 95,34 % čerpanie.

3.3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
84 334,66 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

84 326,71 €

99,99

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 84 334,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
84.326,71 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
Z rozpočtovaných 84.334,66 EUR na splácanie tuzemskej istiny z prijatej pôžičky a bankového úveru
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 84.326,71 Eur, čo predstavuje 99,99 %.
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4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
219 458,07
202 860,34
+ 16 597,73

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/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

125 113,86
220 483,44
- 95 369,58
- 78 771,85
1 043,12
- 79 814,97
174 695,89
84 326,71
+ 90 369,18
519 267,82
507 670,49
+ 11 597,33
1 043,12
+ 10 554,21

Schodok rozpočtu v sume 78 771,85 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:
- z rezervného fondu .......................................... 39.380,80 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver) ....... 134.671,42 EUR
- z finančných operácií .......................................
643,67 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
- o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v

predchádzajúcom rozpočtovom roku:


-

stravné pre deti v MŠ (od ÚPSVaR) vo výške .................................. 405,77 EUR

nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vo výške ........................................................................................................... 637,35 EUR
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Zostatok finančných operácií 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
v sume + 10 554,21 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu .......................... 10 554,21 EUR
Neprevedený prebytok minulých období vo výške 781,32 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 11.335,53
EUR (10 554,21 + 781,32).

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

Suma
v EUR

ZS k 1.1.2019
Prírastky
z toho:
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky
- použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ č. 11/2018 z 15.12.2018,

32 085,42
31 024,90

z toho:
a) obstaranie nehmotných aktív: obstaranie územného plánu obce ( + uznesenie OcZ č.
78/2019 z 16.12.2019;
b) obstaranie projektovej dokumentácie - uznesenie OcZ č. 78/2019 z 16.12.2019
c) projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (uznesením č.
245/2018 zo dňa 4.4.2018)
d) projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE (+
uznesenie č. 65/2019 z 11.11.2019, 78/2019 z 16.12.2019)
e) stavebné úpravy na budove predajne a reštaurácie s. č. 99 v obci Lipníky
f) stavebné úpravy na budove predajne a reštaurácie s. č. 100 v obci Lipníky

KZ k 31.12.2019

31 024,90
39 380,80

2 910,00
1 140,00
23 783,89
6 724,91
3 832,00
990,00

23 729,52

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica č. 1/2018 o tvorbe a použití sociálneho fondu,
kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - prídel 1,25 %
Úbytky - na stravovanie
- v oblasti starostlivosti o zamestnancov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

1 339 074,01

1 424 145,54

Neobežný majetok spolu

1 251 331,07

1 363 045,93

0,00

3 510,00

1 251 331,07

1 359 535,93

0,00

0,00

86 995,94

59 687,22

532,37

445,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

1 989,48

3 554,03

84 474,09

55 688,19

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

747,00

1 412,39

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 339 074,01

1 424 145,54

370 235,57

391 269,65

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

370 235,57

391 269,65

Záväzky

204 533,97

175 965,98

580,00

600,00

0,00

405,77

19 115,52

19 553,08

101 503,79

21 725,76

83 334,66

133 681,37

764 304,47

856 909,91

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné dlhodobé záväzky (zábezpeka)
- ostatné
Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ
VÚB

VÚB

Výška
poskytnutého
úveru
v Eurách

Účel
Na prefinancovanie
projektu „Zníženie
energetickej náročnosti
obecnej budovy
Lipníky, s využitím
OZE“ - oprávnené
náklady vo výške NFP
Na prefinancovanie
projektu „Zníženie
energetickej náročnosti
obecnej budovy
Lipníky, s využitím
OZE“ - neoprávnené
náklady

133.681,37
11.187,68
405,77
5.305,19
4.290,17
18.165,74
2.930,06
Ročná
splátka
istiny za
rok 2019

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

95 069,20

0,00

419,80

95 069,20

2020

39 602,22

990,05

192,06

38 612,17

2023

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na prefinancovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci
Lipníky“ vo výške nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzatvorenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Úver je krátkodobý, splatný
v roku 2019. Úver bol k 31.12.2019 splatený.
Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvy o úvere:
 č. 483/2019/UZ za účelom financovania oprávnených nákladov projektu „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ vo výške NFP podľa Zmluvy o poskytnutí
NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 31.12.2020,
splátka úrokov je mesačná,
 č. 485/2019/UZ na účelom financovania neoprávnených nákladov projektu „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ na základe zmluvy o poskytnutí NFP
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 20.2.2023, splátka
istiny a úrokov je mesačne
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
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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 príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
-

Suma v EUR
205 527,24

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 EÚ
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

38 612,17
0,00
0,00
0,00
95 069,20
0,00
0,00

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
-

133 681,37

z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
z úveru z Environmentálneho fondu
z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
z úverov

0,00
0,00
95 069,20
0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

95 069,20
38 612,17

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

38 612,17

205 527,24

18,79 %

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

Suma
v EUR
205 527,24

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, zo ŠR, z VÚC
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce 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 predčasného splatenia:
-

- 17 020,80
- 0,00
188 506,44
188 506,44

821005
821007
651002
651004

990,05
2,00
1 378,07
0,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

85 704,78

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019***

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

992,05

188 506,44

0,53 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Lipníky 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-

Evanjelická a. v. cirkev, farnosť Nemcovce,
Nemcovce 61, 082 12
- bežné výdavky: vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti,

200,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

200,00

0,00

-4-

mládež, spevokoly, spoločenstvo žien: detská besiedka, súťaž
spevokolov, Dávidova harfa, stretnutia dorastu, žien, misijné
dni, vianočná a veľkonočná besiedka, futbalový a volejbalový
turnaj

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2008.

10.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11.Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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b)
c)
d)
e)

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 z.n.p. má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom
VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1Od fyzickej osoby

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2Bez uvedenie účelu (BV)

DPO SR

Pre potreby DHZ (BV)

1.400,00

1.400,00

0,00

MV SR /Okresný úrad
Prešov
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov
MV SR

Záchranné práce počas III.SPA (BV)

4 908,00

4 908,00

0,00

914,40

508,63

405,77

Voľby (BV)

1 632,73

1 632,73

0,00

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov

Projekt „Podpora zamestnávania UoZ
(§ 50J)“ (BV)
Projekt „Podpora zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím 3“ (chránené pracovisko § 60) (BV)
Projekt „Výstavba chodníkov v obci
Lipníky“ (BV)
Prenesený výkon št.správy - MŠ –
5.ročné deti (BV)
Prenesený výkon št. správy –REGOB
(BV)
Prenesený výkon št. správy – register
adries (BV)
Prenesený výkon št. správy – životné
prostredie /SÚ/ (BV)
Projekt „Výstavba chodníkov v obci
Lipníky“ (KV)
Projekt
„Zníženie
energetickej
náročnosti budovy ZŠ a MŠ“ (KV)

2 077,60

2 077,60

0,00

2 494,41

2 494,41

0,00

5 827,66

5 827,66

0,00

510,00

510,00

0,00

162,36

162,36

0,00

29,20

29,20

0,00

45,99

45,99

0,00

78 568,64

78 568,64

0,00

46 431,22

46 431,22

0,00

Pôdohospodárska platobná
agentúra
Okresný úrad Prešov,
odbor školstva
MV SR, Sekcia verejnej
správy
MV SR, Sekcia verejnej
správy
MŽP SR
Pôdohospodárska platobná
agentúra
MŽP SR/SIEA

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3320,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4320,00

Zo ŠR - na stravu v MŠ (BV)

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-4-

-

12.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec pre rok 2019 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky uznesením
č. 11/2018 zo dňa 15.12.2018 schválilo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Lipníky na rok
2019.

Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2019
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1.schvaľuje
a) záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
b) použitie prebytku – zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného fondu vo výške
10.554,21 EUR
c) použitie neprevedeného prebytku minulých období na tvorbu rezervného fondu vo výške 781,32 EUR
2.berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 79 814,97 EUR
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