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Záverečný účet
obce Kosihovceza rok 2019
(návrh)

Predkladá : Eva Gyurászová
Spracovala: Veronika Chmelová
V Kosihovciach, dňa 23.04.2020
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ..........................................................
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa .................................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

1

OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Hospodárenie obce za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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 ako prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie ako
vyrovnané.V priebehu roka bol rozpočet upravovaný dvakrát.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením č.8/2018.
Bol zmenený dvakrát:
1. zmena rozpočtu č.1 schválená dňa 19.09.2019 uznesením č.28/2019
2. zmena rozpočtu č.2 schválená dňa 13.12.2019 uznesením č.32/2019
Po zmene bol rozpočet nasledovný :
Rozpočet obce k 31.12.2019v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

208 423

Rozpočet
1.úprava
359 096

Rozpočet
2.úprava
370 406

208 423
0
0

348 546
10 000
550

359 856
10 000
550

208 423

359 096

370 406

205 423
0
0

343 996
15 100
0

355 306
15 100
0

3 000

0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019
370 406

Skutočnosť k 31.12.2019
369 303,48

% plnenia
99,70%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
220 353

Skutočnosť k 31.12.2019
215 730,66

% plnenia
97,90%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 196 203,-€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 195 707,05 €, čo predstavuje plnenie na
99,75%.
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b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 450,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2019v sume 13 908,08 €, čo je
79,70% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 106,03€, dane zo stavieb boli
v sume 1 792,72€ a dane z bytov boli v sume 9,33€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
13 908,08€.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 900,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 920,- €, čo predstavuje
102,22% plnenie.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 0,- €, čo predstavuje
0,00% plnenie.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- €
f) Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 0,- €, čo predstavuje 0,00
% plnenie.
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 800,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 195,53€, čo
predstavuje plnenie na 89,58 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
13 208

Skutočnosť k 31.12.2019
13 046,87

% plnenia
98,78%

a) Dividendy StVPS
Z rozpočtovaných 90,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 0,- €, čo predstavuje
plnenie na 0,00%.
b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 500,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2019v sume 1 854,30€, čo je 74,17 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, strojov a prístrojov.
c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019v sume 7 184,80€, čo je
110,54% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z predaja služieb, zo správnych poplatkov, za overovanie
podpisov, poplatky za rozhlas, poplatky za stravné od zamestnancov a poplatky za školné a
stravné v MŠ.
d) Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 10,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,- €, čo predstavuje
plnenie na 0,00 %.
e) Príjmy z výťažkov z lotérii a príjmy z vratiek
Z rozpočtovaných 4 108,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 007,77 €, čo
predstavuje plnenie na 97,56%.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2019
126 295

Skutočnosť k 31.12.2019
117 977,29

% plnenia
93,41%
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Granty a transfery:

Suma
117 977,29
2 240,68
1 000
2 324,40
1 581
1 699,84
143,47
209,02
17 280
20 994,24
9 466,73
47 038,20
13 999,71

Transfer na voľby

Z rozpočtu VÚC - BBSK
Transfery ÚPSVaR - MŠ (strava)
Transfery KŠÚ (5 r. deti)
Transfery osobitný príjemca PND
Transfery skladník CO
Transfery REGOB
Dotácia Denný stacionár
Refundácia TSP/TP
Refundácia ÚPSVaR – projekty
Dotácia na sanáciu skládky
Dotácia MOPS

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

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
10 000

Skutočnosť k 31.12.2019
22 000

% plnenia
220%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019v sume 0,- €.
b) Granty a transfery:
Z rozpočtovaných 10 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019v sume 22 000,- € (transfer na
výmenu strechy na kultúrnom dome).
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
550

Skutočnosť k 31.12.2019
548,66

% plnenia
99,76%

V roku 2019 boli vyčerpané účelovo viazané prostriedky predchádzajúcich rokov (transfer na
detské ihrisko – z roku 2018) vo výške 548,66€.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019
370 406

Skutočnosť k 31.12.2019
363 711,78

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2019
343 821,12

% plnenia

98,19%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019
355 306
v tom :

96,77
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Bežné výdavky
Názov
Verejná správa
Základná škola, materská škola
Kultúra a šport
Správa a údržba ciest a verejných priestranstiev

Všeobecné verejné služby neklasif.
Miestny rozhlas, VO, civilná a požiarna ochrana
Cintorín a dom smútku
Denný stacionár
Bežné výdavky spolu :

schválený rozpočet v € skutočné výdavky v €
246 936
239 518,11
66 160
64 582,83
4 240
1 417,06
2 500
1 571,37
2 240
2 307,50
4 606
4 341,60
1 700
207,69
26 924
29 874,96
355 306
343 821,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 154 280,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019v sume 152 903,65€, čo je
99,11 % čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov prijatých
z úradu práce na projekt „Šanca na zamestnanie“, zamestnancov TSP/TP, zamestnancov
denného stacionára, zamestnancov MOPS, zamestnancov MŠ a odmeny.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 52 883,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 53 616,43€, čo je
101,39% čerpanie.Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ, pracovníkov
prijatých z úradu práce na projekt „Šanca na zamestnanie“, zamestnancov TSP/TP,
zamestnancov denného stacionára, zamestnancov MOPS, poslancov a zamestnancov MŠ.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 141 401,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 128 106,51 €, čo je
90,60% čerpanie.Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba strojov a zariadení,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 742,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019v sume 9 194,53 €, čo
predstavuje 136,38% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
205 000

Skutočnosť k 31.12.2019
33 606,27

% plnenia
16,39%

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Modernizácia verejného osvetlenia
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie

rozpočet
0
0
0
1 500
0
13 600
0
0

skutočnosť
0
0
0
3 360
0
16 530,66
0
0

% plnenia
0%
0%
0%
224%
0%
121,55%
0%
0%
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Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

0
0
15 100

0
0
19 890,66

0%
0%
X

Ide o nasledovné investičné akcie :
- detské ihrisko 16 530,66,-€
-projektová dokumentácia a údržba miestnych komunikácii 3 360,- €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019
0

% plnenia
0

0%

Z rozpočtovaných 0,-€bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019v sume 0,- €.

4. Hospodárenie obce Kosihovceza rok 2019
Rozpočet

Rozpočet
pôvodný

Príjmy - bežné
- kapitálové
- finančné
Príjmy celkom
Výdavky - bežné
- kapitálové
- finančné
Výdavky celkom
Prebytok hospodárenia
Rozpočtový prebytok / + /

208 423
0
0
208 423
205 423
0
0
205 423
0
0

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Rozpočet
upravený
359 856
10 000
550
370 406
355 306
15 100
0
370 406
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2019

Plnenie
v%

346 754,82
22 000
548,66
369 303,48
343 821,12
19 890,66
0
363 711,78
5 591,70
5 591,70

96,36
220
99,76
99,70
96,77
131,73
0
98,19

Skutočnosť k 31.12.2019

346 754,82
346 754,82

0,00
343 821,12
343 821,12

0,00
2 933,70
22 000,00
22 000,00
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0,00
19 890,66
19 890,66
0,00
2 109,34

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

5 043,04
22 000,00

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

-16 956,96
548,66
0,00
548,66
369 303,48
363 711,78

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok hospodárenia obce

+5 591,70
22 548,66
-16 956,96

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019 zistený podľa ustanovenia § 10 odst.
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 je vo výške 5 043,04 €.
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 účelytvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú : 5 591,70
- Regionálny príspevok z MFSR na rekonštrukciu a výmenu
strechy na kultúrnom dome
22 000,00
(regionálny príspevok bude použitý a zúčtovaný do konca roka 2021)
- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov
548,66
(nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa v roku 2018
nevyčerpali - dotácia na detské ihrisko)
Upravená suma schodku hospodárenia za rok 2019-16 956,96
Na základe uvedených skutočností sa pri usporiadaní schodku rozpočtu obce účtuje
o zdrojoch krytia použitých nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
podúčte k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2019

34 491,32
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Prírastky - z prebytku hospodárenia

0

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

- uznesenie č.

0

zo dňa ......... nákup budovy

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

Konečný stav k 31.12.2019

34 491,32

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel -

633,73
1,00 %

- povinný prídel -

0

%

0

- ostatné prírastky

0

Úbytky - závodné stravovanie

0

- regeneráciu PS, dopravu

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky

0

Konečný stav k 31.12.2019

633,73

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KS k 31.12.2019

Majetok spolu

446 407

450 078

Neobežný majetok spolu

387 719

378 469

988

988

Dlhodobý hmotný majetok

268 751

259 501

Dlhodobý finančný majetok

117 980

117 980

58 688

60 984

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
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Zásoby

2

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

12 885

13 275

Finančné účty

45 801

47 709

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

10 625

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KS k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

446 407

450 078

Vlastné imanie

355 495

345 997

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

355 495

345 997

23 024

42 333

780

780

5 394

22 956

634

634

16 216

17 963

0

0

67 888

61 748

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Doplňujúce údaje k bilancii aktív
Obec Kosihovce oceňovala nakupovaný DNM a DHM cenou, za ktorú sa majetok obstarala,
t.j. nákupnou cenou zahŕňajúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním majetku.
Darovanie majetku sa v roku 2019 nevyskytlo, taktiež obec nevytvárala DHM vlastnou
činnosťou.
Finančný majetok je evidovaný v hodnote 117 980,- € (akcie Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.), podľa stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov.
Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou.
Z pohľadávok vzniknutých v roku 2019 eviduje spolu 10 275,36€, a to pohľadávky za
vývoz komunálneho odpadu, pohľadávky z daní z nehnuteľností a za psa.
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Záväzky tvoria nezaplatené dodávateľské faktúry. V záväzkoch dlhodobých za rok
2019vykazuje obec sociálny fond v sume 633,73€.
Z celkových krátkodobých záväzkov k 31.12.2019 eviduje obec záväzky vo výške 17 963,10
€, ktoré tvoria záväzky voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho
a zdravotného zabezpečenia a tiež daňovému úradu.
Všetok majetok a záväzky boli vyjadrené mene EUR, v cudzej mene vyjadrený majetok obec
nemala. Odpisovanie DHM obec uskutočňovala v roku 2019 v zmysle platných metodických
usmernení MF SR. DNM a DHM bol odpisovaný prostredníctvom účtovných odpisov
s využitím sadzieb zákona NR SR č. 595/2003/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších zmien a doplnkov rovnomerne. Účtovné odpisy sa počítali z ceny, ktorou bol
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obce ocenený v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok
sa už ďalej neodpisoval. Výška odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vedeného v účtovníctve obce k 31. 12. 2019 bola vypočítaná podľa sadzieb rovnomerného
odpisovania platných pre rok 2019 a takto vypočítané odpisy boli zaúčtované do účtovníctva
roku 2019 podľa platnej metodiky.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0€
- voči dodávateľom
2 229,54€
- iné záväzky
487,76€
- záväzky zo sociálneho fondu
633,73 €
- ostatné krátkodobé rezervy
780,00 €
- voči štátnemu rozpočtu
22 955,69€
- voči zamestnancom
8 773,27€
- voči orgánom SP a ZP
5 460,38€
- voči daňovému úradu
1 012,15 €
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

Suma v EUR

279 618,99
0
279 618,99
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

0

0
0

0
0

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0

279 618,99

-%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- účelovo určené finančné prostriedky (transfery, dotácie)
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

279 618,99
0
279 618,99

71 046,53
208 572,46
208 572,46

0

0

0

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

0

208 572,46

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
V roku 2019, za ktorý sa predkladá tento záverečný účet obec nemá príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec v roku 2019, za ktorý sa predkladá tento záverečný účet neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Kosihovce v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov
voči:
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
e. rozpočtom iných obcí
f. 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
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Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

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

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

-

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
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Obec v roku 2019neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

c.
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-

Ministerstvo

Dotácia na denný

práce

stacionár(BV)

Ministerstvo
vnútra
Implementačná
agentúra

17 280,-

17 280,-

-

Dotácia na MOPS(BV)

13 999,71

13 999,71

-

Dotácia TSP/TP(BV)

20 994,24

20 994,24

-

47 038,20

47 038,20

-

2 324,40

1 585,20

1 581,-

1 581,-

Ministerstvo

Dotácia na sanáciu

ŽP

skládky(BV)

ÚPSVaR

Dotácia na stravu v MŠ
(BV)
Transfer na výchovu v MŠ

KŠÚ

(BV)

739,20
-

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0
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e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Banskobystrický
samosprávny kraj
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 000,-

1 000,-

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v roku 2019, za ktorý sa predkladá tento Záverečný účet neuplatňovala programovú
štruktúru rozpočtu.
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