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Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2019
Ministerstvo financií SR, ako príslušný orgán na konanie podľa § 19 ods. 9 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z .z.“) podľa
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po preverení
skutočnosti podľa § 19 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z. Správou finančnej kontroly Košice
a na základe doručenia správy č. 13100130-N-10 o výsledku preverenia skutočnosti rozhodlo
o zavedení nútenej správy obce Luhyňa s účinnosťou 16.8.2013. Nútená správa obce trvala do
31.07.2019.

1. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2018 uznesením č.
23/2018
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2019
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom: 106 914,12
Výdavky celkom: 106 914,12
z toho:
Bežne príjmy : 93 467,59
Bežné výdavky: 97 314,12

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €
Upravený rozpočet na rok
2019
106914,12

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

106 914,12

100,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

93467,59

100,00

2.1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Upravený rozpočet na rok
2019
93 467,59

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške
69 624,62 €.

b) Daň z nehnuteľností
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Z rozpočtovaných 14 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 15 942,39 €,
čo je 113,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli plnené vo výške 11 042,42 € a dane
zo stavieb boli vo výške 4 899,97 € .
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 230,00 €. Čo je
92,00 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 4 114,47 €.
2.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Upravený rozpočet na rok
2019
575,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

575,00

106,48

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 86,00 €. Ide
o príjem z prenajatých pozemkov a budov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Ostatné poplatky:
Z rozpočtovaných 360,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 421,00 €.
Z predaja výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 80,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 68,00 €.
2.3) Granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
ÚPSVaR
825,33 Rodinné prídavky
1.
MF SR
1796,18 Voľby, prenesený výkon štátnej správy
2.
2.4) Kapitálové príjmy
Upravený rozpočet na rok
2019
8000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

8000,00

100,00

- kapitálové príjmy zo štátneho rozpočtu vo výške 8 000, 00 € poskytnuté z rezervy úradu vlády
SR

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v € (zdroj 41)
Upravený rozpočet na rok
2019
105237,86

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

93116,95

88,48

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

83517,05

87,33

1) Bežné výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2019
95637,86
v tom :
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Položka

610
621
623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
631001
632001
632002
632003
632004
633002
633006
633009
633016
634001
634002
637001
637004
637004
637004
637007
637012
637012
637031
637023
637026
637027
642012
642019
651002
630

Názov výdavku

Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
Odvody do VšZP

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2019
zdroj 41

26 472,00

26 472,00

21 565,07

1 910,00

2 374,02

2 374,02

Odvody do ostatných zdravotných 1 790,00
poisťovní
Nemocenské poistenie
370,00
Starobné poistenie
6 706,00
Úrazové poistenie
211,00
Invalidné poistenie
370,00
Poistenie v nezamestnanosť
123,00
Poistenie do rezervného fondu
1 257,00
Cestovné náhrady
17 781,00
Energie
5 500,00
Vodné a stočné
100,00
Poštové služby
900,00
Komunikačná infraštruktúra
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
4 000,00
Knihy, časopisy, noviny, učebnice
Reprezentačné výdavky
Palivo, mazivo, oleje
Servis, údržba, opravy
Školenia, kurzy, semináre
500,00
Všeobecné služby
12 000,00
Všeobecné služby (510)
8 000,00
nakladanie s odpadmi
Špeciálne služby
Cestovné náhrady
Poplatky a odvody
0,00
Poplatky a odvody (0112)
0,00
Pokuty a penále
Kolkové známky
Odmeny a príspevky
Odmeny na základe dohôd
0,00
Odstupné
Rodina a deti (1040)
Splácanie úrokov v tuzemsku
1370,00
Bežné výdavky (111)

2 577,09

2 577,09

1 313,36
5 371,09
207,66
1 018,14
519,48
1 234,16
2 100,10
3 690,10
36,87
128,85

1 313,36
5 371,09
207,66
1 018,14
519,48
1 234,16
2 100,10
3 690,10
36,87
128,85

4 582,04

4 582,04

521,00
30 126,74
8 000,00

521,00
24 811,69
6 101,17

84,62
221,56
1 372,26

84,62
221,56
1 372,26

1 517,40

1 517,40

801,32
1368,00
1 676,86

801,32
1368,00
1 676,86

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 26 472,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 21 565,07 €, čo
je 81,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce
a núteného správcu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 737,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 14 691,10 €. Sú
tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a úhrada odvodov do
sociálnej poisťovne z predchádzajúcich rozpočtových období.
c) Tovary a služby (zdroj 41)
Z rozpočtovaných 24 781,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 45 167,66 €
(zdroj 41), čo je 182,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Bežné transfery vo výške 801,31 € boli refundované ako príspevok na dieťa poskytnuté v
ÚPSVaR
4. Informácia o výnosoch a nákladoch
a) Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
632 – daňové výnosy samosprávy
633 – výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

Finančné výnosy

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
653 – zúčt. ostatných rezerv z prev.
činnosti
662 - úroky

Výnosy samosprávy z bežných
transferov

693 - výnosy samosprávy z bežných
transferov

Zúčtovanie rezervy a opravných položiek

Spolu

Suma v €

85 958,62
4 164,29
19 229,42

2 621,51
111 973,84

b) Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

501 – Spotreba materiálu

1 166,90

502 – Spotreba energie

4 102,71

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné

2 120,42

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

24 390,85

Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

28 841,32

Osobné náklady

524 – Zákonné sociálne poistenie
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9 417,43

Dane a poplatky

525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

1 023,08

528 – Ostatné sociálne náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Odpisy, rezervy a opravné položky

89,44

541 – Zostatková cena predaného
DhNM a DhHM
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania

216,50

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

801,32

551 – Odpisy dlhodobého majetku

7 663,43

558 – Tvorba ostatných opravných
položiek

2 860,26

Finančné náklady

562 - Úroky

Finančné náklady

563 – Kurzové straty
568 – Ostatné finančné náklady

350,29

Spolu

Osobitné náklady podľa zákona
o účtovníctve § 18 ods. 6

83 043,95
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení na náklady za:

600,00

overenie účtovnej závierky

Výsledok hospodárenia za rok 2019
Za rok 2019 bol výsledok hospodárenia Obce Luhyňa 28 929,89 €.

5 . Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

133 284,34

125 620,91

0
133 284,34
0
9 011,21

0
125 620,91
0
13 304,06

0

0

0
3 439,20
5 572,01
0
0

0
768,37
12 535,69
0
0

7

Časové rozlíšenie
SPOLU

142 295,55

0
138 924,97

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

-45 882,58

-16 952,69

-45 882,58
188 178,13

-16 952,69
155 877,66

3 513,42
0

3 513,42
8 000,00

13,51
72 443,94
112 207,26
0
142 295,55

118,13
41 638,85
102 607,26
0
138 924,97

0

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Časové rozlíšenie
SPOLU

6. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v
EUR

Bežné príjmy obce spolu

93 467,59

Bežné výdavky obce spolu

85 193,31

Bežný rozpočet

8 274,28

Kapitálové príjmy obce spolu

8 000,00

Kapitálové výdavky obce spolu

0,00

Kapitálový rozpočet

8 000,00

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

16 274,28

Vylúčenie z prebytku

8000.00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

8274,28

Príjmy z finančných operácií

5 446,53

Výdavky z finančných operácií

9 600,00

Rozdiel finančných operácií

-4 153,47

Príjmy spolu

106 914,12

Výdavky spolu

94 793,31

Hospodárenie obce

12 120,81

Vylúčenie z prebytku

8000,00

Upravené hospodárenie obce

4 120,81
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Prebytok 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 je v sume 16 274,28 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 je v sume -4 153,47 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000,00 EUR, a to na :
- Rekonštrukciu a doplnenie rozhlasu v obci v sume 8 000,00 €,
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
4 120,81 EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky (riadky 140 a 151súvahy) :
 voči dodávateľom
 za úroky a penále
 voči zamestnancom
 voči poisťovniam
 voči daňovému úradu
 za bankové úvery
 sociálny fond
 rezervy na úroky z omeškania,
penále, odmena exekútora

15 257,84
1 332,01
4 730,64
298,14
102 607,26
118,13
20 020,22
144 364,24

 Rezervy

3 513,42

147 877,66
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):
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Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2018:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
87 831,05 €
- z toho 60 %

52 698,63 €

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
SPOLU celková suma dlhu obce

102 607,26 €
102 607,26 €

Zostatok istiny z bankových
úverov k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

102607,26

87831,05

116,82%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. nebola splnená.
Bankový úver nebol splácaný a obec od roku 2013 bola v nútenej správe.
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
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené 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**

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

87831,05
1410,91

1410,91
86420,14
9600

9600

§ 17 ods.6 písm. b)

9600
86420,14
11,11
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu - Obec Luhyňa neuplatňuje programové
rozpočtovanie.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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a)
b)
c)
d)
e)

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.
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

UPSVaR
OÚ odbor
COaKR
MV

Osobitný príjemca RP
Skladník CO

825,33
-

825,33
-

-

REGOB

100,32

100,32

-

MV
MV
MŽP
MF

Register adries
Voľby
Životné prostredie
Rekonštrukciu a doplnenie rozhlasu

19,6
1676,26
0
8000,-

19,6
1676,26
0

8000,-

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Luhyňa schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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
platnom znení – prebytok 16 274,28 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 4120,81.
Luhyňa, dňa 27.3.2020
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