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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2018  uznesením č. 7/5 – 12/2018
Zmeny rozpočtu: 
	prvá  zmena  schválená dňa 08.03.2019, uznesením č. 1/1 – 3/2019

druhá zmena schválená dňa 31.05.2019 uznesením č. 1/2 – 5/2019
tretia zmena  dňa 31.05.2019 na vedomie OZ , uznesenie č. 1 /2 – 5/2019
štvrtá zmena dňa 26.07.2019 na vedomie OZ uznesenie č. 2/4 – 9/2019
piata  zmena schválená dňa 01.08.2019, uznesením č. 2/3 – 7/2019
šiesta zmena  dňa 19.09.2019 na vedomie OZ uznesenie č. 3/4 – 9/2019
siedma zmena schválená dňa 27.09.2019 uznesením č. 1/4 – 9/2019
ôsma zmena dňa 05.12.2019 na vedomie OZ uznesenie č. 3/5 – 12/2019
deviata zmena schválená dňa 06.12.2019 uznesením č. 1/5 – 12/2019



Rozpočet obce k 31.12.2019 




Schválený 
rozpočet 
Schválený rozpočet 
po poslednej zmene
Príjmy celkom
586 860,00
700 298,73
z toho :


Bežné príjmy
520 312,00
610 967,39
Kapitálové príjmy
0,00
38 834,00
Finančné príjmy
32 741,00
13 286,47
Príjmy RO s právnou subjektivitou
33 807,00
37 210,87
Výdavky celkom
585 298,00
658 060,29
z toho :


Bežné výdavky
178 594,00
266 652,72
Kapitálové výdavky
34 404,00
13 288,00
Finančné výdavky
0,00
0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou
372 300,00
378 119,57
Rozpočtové hospodárenie obce
1 562,00
42 238,44



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 


Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
663 087,86
659 726,10
 99,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 663 087,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 659 726,10 EUR, čo predstavuje  99,49 % plnenie. 

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
610 967,39
607 606,13
99,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov 610 967,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 607 606,13 EUR, čo predstavuje  99,45 % plnenie. 

daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
269 072,00
265 723,83
98,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 239 877,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 239 876,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. 

Daň z nehnuteľností (120)
Z rozpočtovaných 23 857,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 520,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,01 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 781,09 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 16 738,93 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 
18 720,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 799,36 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 403,02 EUR.
Dane za tovary a služby (130)
Z rozpočtovaných 5 338,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 327,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,80 % plnenie. 

Daň za psa  159,60 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 27,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 125,79 EUR

nedaňové príjmy: 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
14 334,00
14 326,21
99,95




Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 7 042,0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 040,36 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 5 238,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 236,92 EUR, čo je 99,98 % plnenie.
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 314,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 314,00 EUR, čo je 100  % plnenie. 
Iné poplatky a platby – poplatok za nádoby na odpad, vyhlásenie v MR, stočné...
Z rozpočtovaných 3 924,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 922,92 EUR, čo je 99,97 % plnenie. 
Úroky z vkladov (240)
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5,95 EUR, čo je 59,5 % plnenie. 
Iné nedaňové príjmy (290): 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 044,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
2 042,98 EUR, čo predstavuje 99,95 % 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 327 561,39 EUR bol skutočný príjem vo výške 327 556,09 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ÚPSVaR Prešov
8 062,80
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
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
226 497,00
ZŠ Osobné a prevádzkové náklady
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
4 107,00
ZŠ Dopravné
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 438,00
ZŠ vzdelávacie preukazy
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 650,00
ZŠ Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 359,00
ZŠ Výchova a vzdelávanie predškolákov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
0,00
ZŠ - odchodné
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
491,00
ZŠ príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
0,00
ZŠ – lyžiarsky kurz
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosť o ŽP
48,98
Dotácia –  starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
172,92
Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR
22,80
Dotácia – register adries
Ministerstvo vnútra SR
2 249,98
Dotácia voľby do EU parlamentu a voľby prezidenta SR
DPO - SR
 3 000,00
Grant pre DPO
Ministerstvo kultúry SR  
6 400,00
Dotácia – projekt Lipovský hrad
Karpatská nadácia
2 500,00
Grant – čítanka pre hradné samosprávy
ÚPSVaR Prešov
3 562,62
Dotácia – podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j

ÚPSVaR Prešov

63 412,99

Dotácia – „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2“ §54 

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

Kapitálové príjmy: 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
38 834,00
38 834,00
 100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 38 834,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 38 834,00 EUR, čo predstavuje 100 %  plnenie. Ide o kapitálový príjem z kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na podporu regionálneho rozvoja na základe žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“.

Príjmové finančné operácie: 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
13 286,47
13 285,97
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 13 286,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 285,97 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

V roku 2019 boli použité:
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 169,04 EUR (dopravné) v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    

Čerpanie rezervného fondu na základe uznesení OZ v Lipovciach: 
	nákup pozemku  od Mesta Prešov v sume ......................... 4 240,50 EUR

havarijný stav – kanalizácia ZŠ s MŠ v sume .....................2 545,43 EUR
obstaranie projektu mostných objektov v obci v sume...... 2 232,00 EUR
kúpa dopravného prostriedku na OcÚ v sume.................... 4 099,00 EUR

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
37 210,87
36 416,31
97,86

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 37 210,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 36 416,31  EUR, čo predstavuje  97,86  % plnenie. 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	        36 416,31 EUR	


Kapitálové príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
0,00
0,00
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	     0,00 EUR    

Príjmové finančné operácie: 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
0,00
711,69
0,00

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	     711,69 EUR    


3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
279 940,72
279 884,70
99,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 279 940,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 279 884,70 EUR, čo predstavuje  97,77 % čerpanie. 

Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
266 652,72
                  266 597,20
99,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 266 652,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 266 597,20 EUR, čo predstavuje  99,95 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 105 298,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 105 293,78 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  pracovníkov na dohody, pracovníkov zamestnaných podľa § 50j a § 54  

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 39 229,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 39 223,37 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. 
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 111 312,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 111 270,70 EUR, čo je 99,96 % 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 10 812,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 10 809,35 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

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. 

Kapitálové výdavky 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
13 288,00
13 287,50
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13 288,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 13 287,50 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Nákup pozemkov                                              
Z rozpočtovaných  4 307,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 306,50 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 
b) Nákup osobného automobilu                                      
Z rozpočtovaných  4 099,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 099,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
c) Obstaranie – projektovej dokumentácie vykurovanie OcÚ               
Z rozpočtovaných  1 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 100,00 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
d) Obstaranie projektovej dokumentácie DPO
Z rozpočtovaných  150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 150,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
e) Obstaranie projektovej dokumentácie rekonštrukcia miestnych mostov
Z rozpočtovaných  2 232,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 232,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
f) Obstaranie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“.
Z rozpočtovaných  1 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

Výdavkové finančné operácie 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
0,00
0,00
0,00

Obec nečerpala jednotlivé rozpočtové položky v oblasti finančných operácií. 


 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky 
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
378 119,57
354 177,91
93,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 378 119,57 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 354 177,91 EUR, čo predstavuje  93,67 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola                                  	        354 177,91 EUR
	
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
0,00
0,00
0,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 






































. 	
	4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019


Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR



Bežné  príjmy spolu
644 022,44
z toho : bežné príjmy obce 
607 606,13
             bežné príjmy RO
36 416,31 
Bežné výdavky spolu
620 775,11
z toho : bežné výdavky  obce 
266 597,20 
             bežné výdavky  RO
354 177,91
Bežný rozpočet
23 247,33
Kapitálové  príjmy spolu
38 834,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 
38 834,00
             kapitálové  príjmy RO
0,00
Kapitálové  výdavky spolu
13 287,50
z toho : kapitálové  výdavky  obce 
13 287,50 
             kapitálové  výdavky  RO
0,00
Kapitálový rozpočet 
25 546,50
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
48 793,83
Vylúčenie z prebytku 
44 736,47
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
4 057,36
Príjmové finančné operácie 
13 997,66
Výdavkové finančné operácie
0,00
Rozdiel finančných operácií
13 997,66
Príjmy spolu  
696 854,10
VÝDAVKY SPOLU
634 062,61
Hospodárenie obce 
62 791,49
Vylúčenie z prebytku 
44 736,47
Upravené hospodárenie obce
18 055,02

Prebytok rozpočtu v sume 48 793,83 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 44 736,47 EUR  navrhujeme použiť na:		
	 tvorbu rezervného fondu	4 057,36  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 13 997,66 EUR, navrhujeme použiť na :
	tvorbu rezervného fondu	13 997,66 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 : 
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 902,47 EUR, a to na : 

	prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné v sume  98,26 EUR

školstvo-dotácia na projekt PA v sume 3 994,19 €
	nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 1 810,02 EUR.


	nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 38 834,00 EUR, a to na :

	rekonštrukciu turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce v sume 38 834,00 EUR,


ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 18 055,02 EUR. 


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 1.1.2019
 
56 867,24
Tvorba Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 3/1-3/2019  zo dňa 08.03.2019
prebytok rozpočtu minulých rokov
21 424,61
Spolu
                   
21 424,61
Čerpanie Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 7/5-12/2018 zo dňa 03.12.2018
kúpa pozemkov od Mesta Prešov
4 240,50
ZŠ - havária kanalizácia - služba
bežné výdavky §10 ods. 9 - služba
1 440,00
ZŠ - havária kanalizácia - materiál
bežné výdavky §10 ods. 9 - materiál
1 068,83
ZŠ - havária kanalizácia - materiál
bežné výdavky §10 ods. 9 - materiál
36,60
Uznesenie zastupiteľstva č. 2/3-7/2019 zo dňa 25.07.2019
projekt rekonštrukcia mostných objektov
2 232,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 3/3-7/2019 zo dňa 25.07.2019
kúpa dopravného prostriedku Škoda Rapid
4 099,00
 
 
 
Spolu
 
13 116,93
 
 
 
Konečný zostatok k 31.12.2019
 
65 174,92
		          





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 1.1.2019
103,62
Prírastky - povinný prídel -    1,05 %                   
989,59
Úbytky   - príspevok na stravovanie                    
501,00
               - ostatné úbytky - vianočné                                              
500,10
KZ k 31.12.2019
92,11


Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

A K T Í V A 
Názov  
ZS  k  1.1.2019 v EUR
KZ  k  31.12.2018 v EUR
Majetok spolu
1 669 001,02
1 669 569,96
Neobežný majetok spolu
1 503 637,02
1 542 968,50
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
1 406 091,61
1 445 423,09
Dlhodobý finančný majetok
97 545,41
97 545,41
Obežný majetok spolu
164 150,19
125 404,34
z toho :


Zásoby
233,64
19,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS
5078,89
11 983,73
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky 
6671,95
5 425,51
Finančné účty 
152165,71
107 975,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
Časové rozlíšenie 
1213,81
1 197,12

P A S Í V A 
Názov
ZS  k  1.1.2019 v EUR
KZ  k  31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 669 001,02
1 669 569,96
Vlastné imanie 
760 503,68
762 752,73
z toho :


Oceňovacie rozdiely 
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia 
760 503,68
762 752,73
Záväzky
80 687,17
50 668,91
z toho :


Rezervy 
700,00
500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
67 432,26
28 669,04
Dlhodobé záväzky
120,74
127,45
Krátkodobé záväzky
12 434,17
21 372,42
Bankové úvery a výpomoci
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
827 810,17
856 148,32
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
z toho v  lehote splatnosti 
z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči: 



dodávateľom
3 101,07
3 101,07
0,00
zamestnancom
5 070,64
5 070,64
0,00
poisťovniam 
3 082,37
3 082,37
0,00
daňovému úradu
615,43
615,43
0,00
štátnemu rozpočtu
67 432,26
67 432,26
0,00
ostatné záväzky (audit,prep.plyn byt,SF)
1 385,40
1 385,40
0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019
80 687,17
80 687,17
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 2019 neposkytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2007  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

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
98 870,56
97 223,69 
1 810,02


	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
261 046,67
256 954,22
4 092,45


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

Obec v roku 2019 nemá zriadené príspevkové organizácie.


Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec v roku 2019  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 
226 497,00
226 497,00
0,00
OÚ Prešov, odbor školstva
Bežné výdavky – školstvo – nenormatívne FP (vzdelávacie preukazy, dopravné, SZP, MŠ, učebnice, lyžiarsky kurz, odchodné)
11 045,00
10 946,74
98,26
MŠ VVa Š SR
Bežné výdavky – školstvo, projekt FP na asistenta učiteľa 
14 860,87
10 866,68
3 994,19
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
8 062,80
8 062,80
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k plneniu povinnosti dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
581,00
581,00
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky - REGOB
172,92
172,92
0,00
Ministerstvo vnútra SR

Bežné výdavky – register adries
22,80
 
22,80
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky – Voľby do EU parlamentu, voľby prezidenta SR
2 249,98
2 249,98
0,00
OÚ Prešov,odbor starostlivosť o ŽP
Bežné výdavky – životné prostredie
48,98
48,98
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky – podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j
3 562,62
3 562,62
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2“ §54
63 412,99
63 412,99
0,00
Ministerstvo kultúry SR  
Bežné výdavky - projekt Lipovský hrad
6 400,00
6 400,00
0,00
Karpatská nadácia
Bežné výdavky - Grant – čítanka pre hradné samosprávy
2 500,00
2 500,00
0,00
DPO - SR
Bežné výdavky – na činnosť DPO
3 000,00
3 000,00
0,00
Úrad podpredsedu vlády SR
Kapitálové výdavky – projekt „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v okolí obce Lipovce“
38 834,00
0,00
38 834,00


	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom


Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 


Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC


Obec neuzatvorila v roku 2019 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 2019.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 18 055,02 EUR.



