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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 vyrovnaný. 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 06.11.2018 uznesením č. 17/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 16.04.2019 uznesením č. 25/4/2019
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 43/6/2019
- tretia zmena schválená dňa 31.07.2019 uznesením č. 54 B/7/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 85/12/2019
- piata zmena schválená dňa 27.12.2019 starostkou obce rozpočtovým opatrením č.
5/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

453 409,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
612 343,00

453 409,00
0
0

551 646,90
3 888,00
56 808,10

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

453 409,00

605 577,59

443 409,00
10 000,00
0,00

550 264,69
50 882,90
4 430,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
612 343,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

613 182,17

100,14

Z rozpočtovaných celkových príjmov 612 343,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 613 182,17 EUR, čo predstavuje 100,14 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
551 646,90

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

552 486,07

100,15

Z rozpočtovaných bežných príjmov 551 646,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
552 486,07 EUR, čo predstavuje 100,15% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
364 067,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

367 513,16

100,95

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 334 027,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 339 820,68 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,73 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 028,43 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 802,59 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 12 225,84 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
17 935,19 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 93,24 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 622,79 EUR.
Daň za psa bol príjem k 31.12.2019 vo výške 518,33 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2019 vo výške
9 145,72 eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
36 813,07

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

35 478,73

96,38

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 717,92 EUR, čo je
78,09% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky za overenie, potvrdenia, poplatky cintorínske,
relácie v miestnom rozhlase, poplatky za MŠ a ŠKD, za stravné.
Z rozpočtovaných 34 513,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 33 704,30 EUR, čo
je 97,66 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
7 441,28

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6 168,60

82,90

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 441,28 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 168,60 EUR, čo predstavuje 82,90 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, príjmy
z výťažkov z lotérií, z náhrad poistného plnenia, sponzorské príspevky.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 143 325,55 EUR bol skutočný príjem vo výške
143 325,58 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
Okresný úrad
Okresný úrad – odbor školstva
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v EUR
60,71
324,39
1 135,00
703,04
1 768,80
2 290,80
119,72
703,04
87,88

Okresný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad
Okresný úrad

42,00
73,02
1 020,52
75,00
828,04
644,93

Okresný úrad

582,77

ÚPSVaR
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
ÚPSVaR

13 452,08
67 578,00
10,00
762,00
1 734,24

Poľnohospodárska platobná agentúra

49 329,60

Účel
Dotácia na dobrov. činnosť
Evidencia obyvateľstva
Dotácia na predškolákov MŠ
Dotácia – projekt pracuj v ŠJ
Dotácia – obedy MŠ
Dotácia – obedy ZŠ
Dotácia – pracovné pomôcky
Dotácia – praxou k zamestnaniu
Dotácia – praxou k zamestnaniu
mentoring
Register adries
Dotácia – rodinné prídavky
Dotácia – pomocná sila ŠJ
Dotácia na učebnice
Dotácia na voľby do EP
Dotácia na voľby prezidenta
1.kolo
Dotácia na voľby prezidenta 2.
kolo
Dotácia zamest. VPP §50j
ZŠ – normatívne fin. prostriedky
Dotácia na učebnice ZŠ
Dotácia ZŠ– vzdelávacie poukazy
Dotácia – vytvorenie prac. miesta
pre znevýhod. uchádzača 50+
Dotácia – Sanácia nelegálnych
skládok v obci Ličartovce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 888,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 888,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 888,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 888,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Suma predstavuje poskytnutie dotácie
prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie na
základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky na rok 2019.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
56 808,10

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

56 808,10

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 56 808,10 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 56 808,10 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
V roku 2019 boli do rozpočtu obce zapojené na základe uznesení OZ prostriedky z rezervného
fondu určené na kapitálové výdavky obce v sume 50 452,90 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky MŠ za triedny fond v sume 359,58 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 494,21 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 501,41 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
605 577,59

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

539 002,68

89,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 605 577,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 539 002,68 EUR, čo predstavuje 89,01 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
550 264,69

Skutočnosť k 31.12.2019

511 870,10

% čerpania

93,02

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 550 264,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 511 870,10 EUR, čo predstavuje 93,02% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 230 801,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
226 731,87 EUR, čo je 98,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školskej jedálne a školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 78 871,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
77 529,59 EUR, čo je 98,30 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 230 239,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
199 394,97 EUR, čo je 86,60 % 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 10 060,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
7 921,55 EUR, čo predstavuje 78,74 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom (650)
Z rozpočtovaných výdavkov 292,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 292,12
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
50 882,90

Skutočnosť k 31.12.2019
22 705,04

% čerpania
44,62

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 50 882,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 22 705,04 EUR, čo predstavuje 44,62 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Územný plán – zmeny a doplnky č. 1
Z rozpočtovaných 4 860,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 860,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho poskytnutá dotácia v sume 3 888,00 EUR
z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
b) Traktor s vlečkou
Z rozpočtovaných 8 208,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 208,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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c) Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 637,04
EUR, čo predstavuje 96,37 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
4 430,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

4 427,54

99,94

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 430,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 4 427,54 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

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

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

552 486,07

z toho : bežné príjmy obce

552 486,07

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

511 870,10

z toho : bežné výdavky obce

511 870,10

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

40 615,97
3 888,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

3 888,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

22 705,04

z toho : kapitálové výdavky obce

22 705

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU (SPOLU S FIN. OPERÁCIAMI)
VÝDAVKY SPOLU (SPOLU S FIN. OPERÁCIAMI)
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

0,00

-

18 817,04
21 798,93
- 9 098,16
12 700,77
56 808,10
4 427,54

52 380,56
613 182,17
539 002,68
74 179,49
- 9 098,16
65 081,33
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V zmysle § 10 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárenie obce tvorí rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu
sa skončilo prebytkom vo výške 40 615,97 EUR a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške
18 817,04 EUR. Spolu výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške
21 798,93 EUR.
Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli finančné operácie, ktoré boli prebytkové v sume
52 380,56 EUR. Celkové hospodárenie obce vrátane finančných operácií je prebytok 65 081,33
EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 21 798,93 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 9 098,16 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
12 700,77 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 52 380,56 EUR 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
52 380,56 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 bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7 286,89 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7 286,89 EUR
- dotácia na obedy pre žiakov ZŠ a MŠ v sume 1 058,40 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 107,35 EUR – triedny fond MŠ.
c) 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 645,52 EUR, z toho stravné v sume 56,14 EUR a
réžia ŠJ 589,38 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
65 081,33 EUR.
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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

38 228,34

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok – vratka nepoužitý RF
na projekt Sanácia nelegálnych skládok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 43B/6/2019 zo dňa 26.6.2019
obstaranie majetku - kapitálové výdavky
- uznesenie č. 61/7/2019 zo dňa 31.7.2019 na
splátky istiny lízing traktor s vlečkou
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

49 329,60

46 022,90

4 430,00
2 758,78
34 346,26

V roku 2019 boli vrátené finančné prostriedky v sume 49 329,60 eur, ktoré obec použila na
krytie projektu z roku 2018 Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Ličartovce. Obec
k 31.12.2018 mala prebytkový rozpočet, preto tieto peniaze z rezervného fondu nečerpala.
Obecná zastupiteľstvo uznesením č. 43/6/2019 zo dňa 26.6.2019 schválilo čerpanie rezervného
fondu na kapitálové výdavky a to:
- úhrada výdavkov – akontácie - na kúpu traktora NEW HOLLAND T4.55 a vlečky
Molčik EDK 3000 v sume 8 208,00 eur.
- úhrada výdavkov súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku pre
projekt: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce v sume 9 412,57 Eur.
Obec v roku 2019 tieto finančné prostriedky nečerpala.
- úhrada výdavkov súvisiacich s rozšírením cesty Úvoz vo výške 5 000 Eur. Obec v roku
2019 tieto finančné prostriedky nečerpala.
- úhrada výdavkov súvisiacich s poskytnutím nenávratného príspevku pre projekt
Rozšírenie Stokovej siete v obci Ličartovce vo výške 7 894,74 Eur. Obec v roku 2019
tieto finančné prostriedky nečerpala.
- úhrada výdavkov na verejné osvetlenie na miestnom cintoríne vo výške 5 507,59 Eur.
Obec v roku 2019 tieto finančné prostriedky nečerpala.
- Úhrada výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou interiéru v Materskej
škole vo výške 10 000 Eur.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 61/7/2019 zo dňa 31.7.2019 schválilo čerpanie rezervného
fondu na splátky istiny na základe lízingovej zmluvy za traktor s vlečkou v sume 4 430,00 eur.
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Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
417,87
2 153,90

2 571,77

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 937 546,57
2 053 134,11
1 805 838,05
1 898 152,05
0
1 610 747,23
195 090,82
130 458,06

4 556,25
1 698 504,98
195 090,82
153 418,44

387,65
0,00
0,00
2 699,45
127 370,96
0,00
0,00
1 250,46

284,19
0,00
0,00
8 627,29
144 506,96
0,00
0,00
1 563,62
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 937 546,57
2 053 134,11
334 855,34
363 936,84
0,00
0,00
334 855,34
74 145,53

0,00
0,00
363 936,84
258 492,77

800,00
0,00
28 371,78
44 973,75
0,00
1 528 545,70

800,00
1 058,40
53 458,14
203 176,23
0,00
1 430 704,50

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

178 244,90
13 505,99
8 729,83
1 873,41
0
0
0
822,10
203 176,23

z toho v lehote
splatnosti

178 244,90
13 505,99
8 729,83
1 873,41
0
0
0
822,10
203 176,23

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 nemala a nečerpala úver.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Športový klub FC Ličartovce – bežné výd.
ZO Únie žien Slovenska – bežné výdavky
ZO ZŤP Slovenska – bežné výdavky
MO Matice slovenskej – bežné výdavky
Centrá voľného času – bežné výdavky
RKF – farnosť sv- Martina Ličartovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 000,00
950,00
160,00
400,00
1 085,34
800,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

4 000,00
950,00
160,00
400,00
1 085,34
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00

K 31.01.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 02/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce.

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec k 31.12.2019 nemá zriadené právnické osoby t.j. rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec k 31.12.2019 nemá zriadené právnické osoby t.j. príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec k 31.12.2019 nemá založené právnické osoby.
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b) 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-

ÚPSVaR
Dotácia na dobrov. činnosť
Okresný úrad
Evidencia obyvateľstva
Okresný úrad – Dotácia na predškolákov MŠ
odbor školstva
ÚPSVaR
Dotácia – pracuj v ŠJ
ÚPSVaR
Dotácia – obedy MŠ
ÚPSVaR
Dotácia – obedy ZŠ
ÚPSVaR
Dotácia – pracovné pomôcky
ÚPSVaR
Dotácia – praxou k zamestnaniu
ÚPSVaR
Dotácia – praxou k zamestnaniu
mentoring
Okresný úrad
Register adries
ÚPSVaR
Dotácia – rodinné prídavky
ÚPSVaR
Dotácia – pomocná sila ŠJ
Okresný úrad – Dotácia na učebnice
odbor školstva
Okresný úrad
Dotácia na voľby do EP
Okresný úrad
Dotácia na voľby prezidenta
1.kolo
Okresný úrad
Dotácia na voľby prezidenta 2.
kolo
ÚPSVaR
Dotácia zamest. VPP §50j
Okresný úrad – ZŠ – normatívne fin. prostriedky
odbor školstva
Okresný úrad – Dotácia na učebnice ZŠ
odbor školstva
Okresný úrad – Dotácia ZŠ– vzdelávacie poukazy
odbor školstva
ÚPSVaR
Dotácia – vytvorenie prac. miesta
pre znevýhod. uchádzača 50+
Poľnohospodárska Dotácia – Sanácia nelegálnych
platobná agentúra skládok v obci Ličartovce

60,71
324,39
1 135,00

60,71
324,39
1 135,00

0,00
0,00
0,00

703,04
1 768,80
2 290,80
119,72
703,04
87,88

703,04
1 232,40
1 768,80
119,72
703,04
87,88

0,00
536,40
522,00
0,00
0,00
0,00

42,00
73,02
1 020,52
75,00

42,00
73,02
1020,52
75,00

0,00
0,00
0,00
0,00

828,04
644,93

828,04
644,93

0,00
0,00

582,77

582,77

0,00

13 452,08
67 578,00

13 452,08
60 291,11

0,00
7 286,89

10,00

10,00

0,00

762,00

762,00

0,00

1 734,24

1 734,24

0,00

49 329,60

49 329,60

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Prešov – centrá voľného
času
Košice – centrá voľného
času
Obec Kysak – centrá
voľného času
SCVČ ELBA

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

325,60

325,60

0,00

390,72

390,72

0,00

65,12

65,12

0,00

260,48

260,48

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2019 neuzatvorila zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Ličartovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.
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