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Záverečný účet obce za rok 2020


1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020.
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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2019  uznesením č. 7/5 – 12/2019
Zmeny rozpočtu: 
	prvá  zmena  dňa 04.03.2020 na vedomie OZ , uznesenie č. 5 /1 – 3/2020
	druhá zmena schválená dňa 31.03.2020 uznesením č. 4/1 – 3/2020
	tretia zmena  dňa 29.05.2020 na vedomie OZ , uznesenie č. 2 /2 – 6/2020
	štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 1/2 – 6/2020
	piata  zmena schválená dňa 24.09.2020, uznesením č. 1/3 – 9/2020
	šiesta zmena  schválená dňa 20.11.2020, uznesením č. 4/4 – 11/2020

siedma zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 1/5 – 12/2020



Rozpočet obce k 31.12.2020




Schválený rozpočet 


Schválený rozpočet 
po poslednej zmene
Skutočné 
plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov
k 31.12.2020
% plnenia príjmov/
% čerpania výdavkov 
Príjmy celkom
601 736,00
769 295,95
754 723,77
98,11
z toho :




Bežné príjmy
575 706,00
670 652,11
666 625,74
99,40
Kapitálové príjmy
0,00
3 901,22
3 901,22
100,00
Finančné príjmy
0,00
47 330,39
47330,39
100,00
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou
26 030,00
47 412,23
36866,42
77,76
Výdavky celkom
592 405,00
738 614,08
732 741,01
99,20
z toho :




Bežné výdavky
192 065,00
245 748,18
245 703,02
99,98
Kapitálové výdavky
15 000,00
64 403,37
64 400,17
100,00
Finančné výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
385 340,00
428 462,53
422 637,82
98,64
Rozpočtové hospodárenie obce
9 331,00
30 681,87
21 982,76
71,65


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
721 883,72
717 857,35
 99,44

Z rozpočtovaných celkových príjmov 721 883,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 717 857,35 EUR, čo predstavuje  99,44 % plnenie. 

2.1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
670 652,11
666 625,74
99,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 670 652,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 666 625,74 EUR, čo predstavuje  99,40 % plnenie. 

daňové príjmy (100)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
272 721,02
268 713,02
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 237 349,52 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 237 349,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. 
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 bola krátená o .....2,38...... % čo predstavuje sumu .....5 775,48.... EUR.

Daň z nehnuteľností (120)
Z rozpočtovaných  28 409,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 425,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 85,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 721,42 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 20 703,88 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 
19 997,88 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 427,42 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 087,47 EUR.
Dane za tovary a služby (130)
Z rozpočtovaných 6 962,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 938,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,65 % plnenie. 

Daň za psa  161,20 EUR
Daň za ubytovanie 896,47 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva  6,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 874,53 EUR

nedaňové príjmy (200)
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
15 047,62
15 030,56
99,89
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 6 445,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 443,38 EUR, čo je 99,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Z rozpočtovaných 7 256,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 244,62 EUR, čo je 99,84 % plnenie.
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 751,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 751,00 EUR, čo je 100  % plnenie. 
Iné poplatky a platby – poplatok za nádoby na odpad, vyhlásenie v MR, stočné...
Z rozpočtovaných 5  505,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 493,62 EUR, čo je 99,79 % plnenie. 
Úroky z vkladov (240)
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7,60 EUR, čo je 76,0 % plnenie. 

iné nedaňové príjmy:  (290)
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
1 336,00
1 334,96
99,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 336,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
1 334,96 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácií energií za el.energiu a plyn.

prijaté granty a transfery (300)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 386 784,69 EUR bol skutočný príjem vo výške 386 783,38 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ÚPSVaR Prešov
8 320,80
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 
ÚPSVaR Prešov
581,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
ÚPSVaR Prešov
61 313,41
Dotácia na projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
278 848,00
ZŠ Osobné a prevádzkové náklady
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 398,00
ZŠ Dopravné
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 733,00
ZŠ vzdelávacie preukazy
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 900,00
ZŠ Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 451,00
ZŠ Výchova a vzdelávanie predškolákov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 444,00
ZŠ - odchodné
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 660,00
ZŠ príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 032,00
ZŠ – príspevok na asistentov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosť o ŽP
49,77
Dotácia –  starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
172,92
Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR
26,00
Dotácia – register adries
Ministerstvo vnútra SR
 826,42
Dotácia voľby do Národnej rady SR
Štatistický úrad SR
1 824,00
Dotácia SODB
DPO - SR
 3 000,00
Grant pre DPO
Ministerstvo kultúry SR  
4 000,00
Dotácia – projekt Lipovský hrad

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra SR
2 422,78
COVID-19 testovanie, materiál, nájom Kopytov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
5 795,00
Materiálno-technické vybavenie, odmeny pedagogickým  zamestnancom

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2  Kapitálové príjmy: 
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
3 901,22
3 991,22
 100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 991,22 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 991,22 EUR, čo predstavuje 100 %  plnenie. Ide o dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly  Ministerstva vnútra SR na podporu ochrany pred požiarmi a to na projekt „Rekonštrukcia skladu požiarnej techniky“.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 3 901,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 991,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra SR
3 901,22
Dotácia – rekonštrukcia skladu požiarnej techniky

2.3  Príjmové finančné operácie: 
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
47 330,39
47 330,39
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 47 330,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 47 330,39 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 
V roku 2020 boli použité:
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume  98,26 EUR (ZŠ-dopravné) v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR  v sume 38 834,00 EUR na projekt s názvom „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“.


v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    


Čerpanie rezervného fondu na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Lipovciach: 
	projekt  „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“. v sume ............................................................................................. 3 277,64 EUR
	projekt „Rekonštrukcia skladu PT“  v sume .....................  3 920,49 EUR
	projekt rozšírenie kanal. siete „Nižné pole“ v sume..........  1 200,00 EUR


2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
40 908,02
30 362,21
74,22

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 40 908,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30 362,21  EUR, čo predstavuje  74,22  % plnenie. 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	        30 362,21 EUR	

Kapitálové príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
700,00
700,00
100,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	     700,00 EUR    

Príjmové finančné operácie: 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
5 804,21
5 804,21
100,00

V roku 2020 bili použité:
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume............................................3 994,19 EUR

nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume.............1 810,02 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..   


3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
310 151,55
310 103,19
99,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 310 151,55 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 310 103,19 EUR, čo predstavuje  97,78 % čerpanie. 



3.1 Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
245 748,18
                  245 703,02
99,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 245 748,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 245 703,02 EUR, čo predstavuje  99,98 % čerpanie. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 111 504,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 111 503,14 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   pracovníkov zamestnaných na základe dohody s ÚPSVR.

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 39 858,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39 855,56 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. 
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 91 041,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 91 002,77 EUR, čo je 99,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných výdavkov 3 343,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 341,55 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, členské príspevky, nemocenské dávky, financovanie spoločného stavebného úradu.

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 

3.2 Kapitálové výdavky 
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
64 403,37
64 400,17
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 64 403,37 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 64 400,17 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Rozšírenie kamerového systému v obci                                                      
Z rozpočtovaných  1 393,02 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 393,02 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
b) Projekt rekonštrukcia skladu požiarnej techniky                
Z rozpočtovaných  7 821,71 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7 821,71 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
c) Obstaranie – projektovej dokumentácie chodník I. a II. etapa        
Z rozpočtovaných  1 737,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 737,00 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
d) Projekt „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“
Z rozpočtovaných  42 111,64 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 42 111,64 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
e) Obstaranie projektovej dokumentácie rozšírenie kanalizačnej sústavy
Z rozpočtovaných  1 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
f) Obstaranie projektovej dokumentácie  IBV „Nižné pole“                                               
Z rozpočtovaných  6 816,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 813,28 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie. 
g) Nákup spotrebičov do kuchyne v Kultúrnom dome (pracovný stôl, umývačka riadu, konverktomat).
Z rozpočtovaných  3 324,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 323,52 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 


3.3 Výdavkové finančné operácie 
 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
0,00
0,00
0,00

Obec nečerpala jednotlivé rozpočtové položky v oblasti finančných operácií. 

3.4  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky 
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
427 577,71
421 753,00
98,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 427 577,71 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 421 753,00 EUR, čo predstavuje  98,64 % čerpanie. 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola                                  	        421 753,00 EUR
	
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
884,82
884,82
100,00










 	
	4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020


Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR



Bežné  príjmy spolu
696 987,95
z toho : bežné príjmy obce 
666 625,74
             bežné príjmy RO
30 362,21 
Bežné výdavky spolu
667 456,02
z toho : bežné výdavky  obce 
245 703,02 
             bežné výdavky  RO
421 753,00
Bežný rozpočet
29 531,93
Kapitálové  príjmy spolu
4 601,22
z toho : kapitálové  príjmy obce 
3 901,22 
             kapitálové  príjmy RO
700,00
Kapitálové  výdavky spolu
65 284,99
z toho : kapitálové  výdavky  obce 
64 400,17 
             kapitálové  výdavky  RO
884,82
Kapitálový rozpočet 
-60 683,77
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
-31 151,84
Vylúčenie z prebytku 
4 259,72 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
-35 411,56
Príjmové finančné operácie obce
47 330,39 
Príjmové finančné operácie RO
5 804,21
Výdavkové finančné operácie
0,00
Rozdiel finančných operácií
53 134,60 
Príjmy spolu  
754 723,77
VÝDAVKY SPOLU
732 741,01
Hospodárenie obce 
21 982,76
Vylúčenie z prebytku 
 4 259,72
Upravené hospodárenie obce
17 723,04

Schodok rozpočtu v sume – 31 151,84 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 4 259,72 EUR  bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
	finančných operácií                        35 411,56 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 :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   1 767,25 EUR, a to na : 
	prenesený výkon v oblasti prípravy, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov v sume 1 767,25 EUR

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   910,08 EUR, a to na : 
	prenesený výkon v oblasti školstva (projekt PA) v sume  710,60  EUR
	prenesený výkon v oblasti školstva (dopravné) v sume 199,48 EUR

c) 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 v sume 1 582,39 EUR,

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 17 723,04.  EUR, navrhujeme použiť na :
	tvorbu rezervného fondu                       17 723,04 EUR 


Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške .......17.723,04....... 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
Účel
Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2020
 
65 174,92
Tvorba Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 8/1-3/2020  zo dňa 31.03.2020
prebytok rozpočtu minulých rokov
18 055,02
Spolu
                   
18 055,02
Čerpanie Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 5/2-6/2020 zo dňa 26.06.2020
Projekt infraštruktúry turizmu
3 277,64
Uznesenie zastupiteľstva č. 5/2-6/2020 zo dňa 26.06.2020
Projekt rekonštrukcia skladu PT  
3 920,49
Uznesenie zastupiteľstva č. 4/4-11/2020 zo dňa 20.11.2020
Projekt rozšírenie kanalizačnej siete „Nižné pole“
1 200,00









 
 
 
Spolu
 
 8 398,13
 
 
 
Konečný zostatok k 31.12.2020
 
74 831,81
		          








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 vyššieho stupňa a Vnútorný predpis o zásadách obce Lipovce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu. 

Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2020
92,11
Prírastky - povinný prídel -    1,05 %                   
1 025,18
Úbytky   - príspevok na stravovanie                    
411,80
               - ostatné úbytky - vianočné                                              
587,76
KZ k 31.12.2020
117,73


6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

A K T Í V A 
Názov  
ZS  k  1.1.2020 v EUR
KZ  k  31.12.2020 v EUR
Majetok spolu
1 669 001,02
1 662 845,25
Neobežný majetok spolu
1 503 637,02
1 524 036,43
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
1 406 091,61
1 426 491,02
Dlhodobý finančný majetok
97 545,41
97 545,41
Obežný majetok spolu
164 150,19
137 971,65
z toho :


Zásoby
233,64
266,52
Zúčtovanie medzi subjektami VS
5 078,89
4 577,32
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky 
6 671,95
7 290,57
Finančné účty 
152 165,71
125 837,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
Časové rozlíšenie 
1 213,81
  837,17

P A S Í V A 
Názov
ZS  k  1.1.2020 v EUR
KZ  k  31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 669 001,02
1 662 845,25
Vlastné imanie 
760 503,68
775 754,71
z toho :


Oceňovacie rozdiely 
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia 
760 503,68
775 754,71
Záväzky
80 687,17
43 308,40
z toho :


Rezervy 
700,00
840,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
67 432,26
30 466,73
Dlhodobé záväzky
120,74
143,97
Krátkodobé záväzky
12 434,17
11 857,70
Bankové úvery a výpomoci
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
827 810,17
843 782,14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020



Druh záväzku
Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR
z toho v  lehote splatnosti 
z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči: 



dodávateľom
2 032,81
2 032,81
0,00
zamestnancom
5 361,81
5 361,81
0,00
poisťovniam 
3 181,61
3 181,61
0,00
daňovému úradu
814,56
814,56
0,00
štátnemu rozpočtu
30 466,73
30 466,73
0,00
ostatné záväzky (audit, preplatok plyn obecná bytovka, prostriedky SF)
1 450,88
1 450,88
0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020
43 308,40
43 308,40
0,00


8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. VZN č. VZN č. 1/2007  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na  ....
- 1 -
Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )


- 4 -
Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja Lipovce 91
	bežné výdavky na injektáž klenby v kostole  sv. Juraja v Lipovciach


1 000,00

1 000,00

0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2007  o dotáciách.


10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

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.

	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
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
ZŠ s MŠ Lipovce
89 980,04
88 397,65 
1 582,39


	prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 



Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
ZŠ s MŠ Lipovce
333 853,33
332 943,25
    910,08


Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec v roku 2020 nemá zriadené príspevkové organizácie.


Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec v roku 2020  nemá založené právnické osoby.


	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:


Poskytovateľ


   
        - 1 -
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
- 2 -
Suma  poskytnutých
finančných prostriedkov
- 3 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 4 -
Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)


- 5 -
OÚ Prešov, odbor školstva
Bežné výdavky – školstvo - normatívne FP 
284 643,00
284 643,00
0,00
OÚ Prešov, odbor školstva
Bežné výdavky – školstvo – nenormatívne FP (vzdelávacie preukazy, dopravné, SZP, MŠ, učebnice, asistent, odchodné)
15 618,00
15 418,52
199,48
MŠ VVa Š SR
Bežné výdavky – školstvo, projekt FP na asistenta učiteľa, ŠJ, MŠ
19 950,08
19 239,48
710,60
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
8 320,80
8 320,80
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k plneniu povinnosti dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
581,00
581,00
0,00
SPP, a.s.
Kapitálové výdavky-dotácia pre ZŠ
700,00
700,00
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky - REGOB
172,92
172,92
0,00
Ministerstvo vnútra SR

Bežné výdavky – register adries
26,00
 
26,00
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky – Voľby Národnej rady SR
  826,42
  826,42
0,00
OÚ Prešov,odbor starostlivosť o ŽP
Bežné výdavky – životné prostredie
49,77
49,77
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2“ §54
61 313,41
61 313,41
0,00
Ministerstvo kultúry SR  
Bežné výdavky - projekt Lipovský hrad
4 000,00
4 000,00
0,00
DPO - SR
Bežné výdavky – na činnosť DPO
3 000,00
3 000,00
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Kapitálové výdavky – DPO rekonštrukcia skladu PT
3 901,22
3 901,22
0,00
Štatistický úrad SR
Bežné výdavky – SODB
1 824,00
      56,75
1 767,25
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky – COVID 19
2 422,78
2 422,78
0,00


	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom


Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 


Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC


Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu VÚC.


12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu        
Podľa § 3 odst. 10 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lipovce obec zostavuje a predkladá rozpočet bez uplatnenia programu obce. 

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17.723,04 EUR.



