
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

Záverečný účet Obce Hnilčík 

za rok 2019 
 
 
 
 

Predkladá : Katarína Novottová 
Spracoval:  Katarína Novottová 
 
V Hnilčíku dňa 18. 2. 2020 
 
 
Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20. 4. 2020 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20. 4. 2020 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20. 4. 2020 

 
 
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hnilčíku dňa 15. 5. 2020, uznesením č. 
13-15/5-2020  
 
 
Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 18. 5. 2020 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 18. 5. 2020 



Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019 2

Záverečný účet obce za rok 2019 
 
 
 
OBSAH :  
 
1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov  
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 
8. Údaje o hospodárení 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: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019 3

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  vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2018 uznesením č. 10-14/12-
2018.  
Rozpočet bol zmenený trinásťkrát: 
 
Por. číslo 

rozp. 
opatrenia 

Dátum 
zmeny 

rozpočtovým 
opatrením 

Rozpočtové 
opatrenie 

V súlade s § 14, 
ods. 2 písm.  
a) / b) / c)/ d) 

Zmena 
rozpočtu 

v príjmoch 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

vo 
výdavkoch 

v € 

Dátum 
nahratia do 

RISSAM 

1.  1. 3. 2019 a)  -5.310,-- 
+2.386,-- 

23.4.2019 

2.  1. 3. 2019 b)c) +2.433,-- 2.433,-- 23.4.2019 
3.  1.5.2019 b)c) +2.442,-- +2.442,-- 21.5.2019 
4.  1.5.2019 a)  -4.737,-- 

+4.737,-- 
21.5.2019 

5.  1.6.2019 a) -1.350,-- 
+1.350,-- 

-1.095,-- 
+1.095,-- 

21.6.2019 

6.  1.7.2019 a) -1.200,-- 
+1.200,-- 

-3.282,-- 
+3.282,-- 

15.8.2019 

7.  1.7.2019 b)c) +1.000,-- -1.000,-- 15.8.2019 
8.  1.9.2019 a) -7.271,-- 

+7.271,-- 
-21.355,-- 
+21.355,-- 

16. 10. 2019 

9.  1.9.2019 b)c) 300,-- 300,-- 16. 10. 2019 
10.  1.10.2019 a) -1.300,-- 

+1.300,-- 
-10.360,-- 
10.360,-- 

28.11.2019 

11.  1.10.2019 b)c) 5.765,-- 5.765,-- 28.11.2019 
12.  1.12.2019 b) c) +39.350,-- +39.350,-- 28. 1. 2020 
13.  1.12.2019 a) -1.393,-- 

+1.393,-- 
-24.945,-- 
+24.945,-- 

28. 1. 2020 

 
Všetky zmeny rozpočtu boli vykonané na základe uznesenia 52-14/11-2008 (oprávnenie starostu 
obce) 
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Rozpočet obce k 31.12.2019  
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 268.054,-- 319.344,-- 
z toho :   
Bežné príjmy 261.054,-- 283.589,-- 
Kapitálové príjmy 0,-- 6.190,-- 
Finančné príjmy 7.000,-- 29.565,-- 
Príjmy RO s právnou subjektivitou Nie sú zriadené Nie sú zriadené 
Výdavky celkom 268.054,-- 319.344,-- 
z toho :   
Bežné výdavky 242.054,-- 272.574,-- 
Kapitálové výdavky 0,-- 19.670,-- 
Finančné výdavky 26.000,-- 27.100,-- 
Výdavky RO s právnou subjekivitou Nie sú zriadené Nie sú zriadené 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,-- 0,-- 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

319.344,-- 312.110,07 97,73 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 319.344,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
312.110,07 EUR, čo predstavuje  97,73 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

283.589,-- 280.434,76 98,89 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 283.589,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
280.434,-- EUR, čo predstavuje  98,89 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

223.730,-- 222.188,65 99,31 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 187.500,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 187.266,91 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 99,88 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 27.590,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 27.266,53 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 98,83 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19.790,83 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7.397,52 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 78,18 EUR. 
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3.660,50  EUR. 
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Daň za psa 650,83 EUR 
Daň za nevýherné prístroje 11,64 EUR 
Daň za ubytovanie 1.508,80 EUR 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5.483,94 EUR 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

44.553,-- 43.937,03 98,62 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 31.603,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31.593,40 EUR, čo 
je 99,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 147,98 EUR, príjem 
z prenajatých pozemkov v sume 0,64 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
v sume 31.444,78 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 12.950,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12.343,63 EUR, čo 
je 95,32 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

971,-- 968,34 99,73 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 971,-- EUR, bol skutočný príjem vo výške 968,34 
EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, z náhrad 
z poistného plnenia, od fyzickej osoby (dar na oplotenie cintorína Ráztoky), z úrokov za vklady 
v banke. 
 
d) prijaté granty a transfery 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

14.335,-- 968,34 99,73 
 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 13.335,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 13.340,74 
EUR, čo predstavuje 93,06 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 1.247,04 Voľby do EP 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves 298,80 Dotácia na stravu ŠJ 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 24,15 Prenesený výkon ŠS – úsek CDaPK 
Ministerstvo vnútra SR 51,34 Prenesený výkon ŠS – úsek ŽP 
ÚPSVaR 685,35 AČ §52 
DHZ Bratislava 1.400,-- Bežné výdavky pre požiarnikov 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 730,05 Prenesený výkon ŠS – úsek SÚ 
Ministerstvo vnútra SR 107,60 Odmena skladníka CO 
Okresný úrad odbor školstva Košice 285,-- Na predškolské deti MŠ 
Okresný úrad Košice 44,84 Údržba vojnových hrobov 
Ministerstvo vnútra SR 184,47 Prenesený výkon ŠS na úseku EO 
Ministerstvo vnútra SR 22,80 Prenesený výkon ŠS na úseku RA 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves 4.880,04 § 54 – za pracovné miesto 
Ministerstvo vnútra SR 2.122,48 Voľby prezidenta 
Lesy mesta Spišská Nová Ves 1.000,-- Oprava mosta pod Sitkom 
ŠJ pri MŠ Hnilčík  256,78 Odvod réžie do rozpočtu obce 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

6.190,-- 6.183,-- 99,89 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6.190,--.. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 6.183,-- EUR, čo predstavuje  99,89 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  1.190,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.183,--EUR, čo 
predstavuje 99,41 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 5.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.000,-- EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 5.000,-- Kamerový systém v obci II. etapa 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

29.565,-- 25.492,31 86,22 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 29.565,-- EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 v sume 25.492,31 EUR, čo predstavuje  86,22 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7-15/2-2018 zo dňa 15. 2. 2018 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 1.929,95 EUR na nákup radlice ako príslušenstvo ku komunálnemu 
vozidlu GAZella, ktorá bola fakturovaná až v roku 2019.  
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51-4/10-2019 zo dňa 4. 10. 2019 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 5.162,52 EUR na opravu havarijného stavu mosta v obci Hnilčík - pod 
Sitkom 
 V roku 2019 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky z Ministerstva vnútra SR  v sume 17.000,--  EUR 
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 888,04   EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo Sociálneho fondu v sume 511,80 EUR   
 v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

319.344,-- 289.113,90 90,53 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 319.344,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 289.113,90 EUR, čo predstavuje  90,53% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

272.574,-- 242.802,53 89,08 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 272.574,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 242.802,53 EUR, čo predstavuje  89,08  % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 92.420,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
90.658,71 EUR, čo je 98,09. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce,  
pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, zamestnancov Materskej školy, školskej jedálne aj 
hlavného kontrolóra. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 36.310,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
35.238,61 EUR, čo je 97,05 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 125.347,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
99.072,43 EUR, čo je 79,04 % 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 
Z rozpočtovaných výdavkov 7.947,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7.316,33 
EUR, čo predstavuje 92,06 % čerpanie. 
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Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 10.550,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
10.516,45 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

19.670,-- 19.599,95 99,64 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 19.670,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 19.599,95 EUR, čo predstavuje  99,64 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Nákup snehovej radlice ako príslušenstva ku komunálnemu vozidlu GAZella 
Z rozpočtovaných  2.000,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1.929,95 EUR, 
čo predstavuje 96,50 % čerpanie.  
b) Obnova hasičskej zbrojnice – rekonštrukcia modernizácia 
Z rozpočtovaných  17.000,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 17.000,-- EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

27.100,-- 26.711,42 98,57 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27.100,-- EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume 26.711,42 EUR, čo predstavuje   98,57% čerpanie na splátku úverov zo 
ŠFRB a PRIMA banky. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
      Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 280.434,76
z toho : bežné príjmy obce  280.434,76

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 242.802,53
z toho : bežné výdavky  obce  242.802,53

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet +37.632,23
Kapitálové  príjmy spolu 6.183,--
z toho : kapitálové  príjmy obce  6.183,--

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 19.599,95
z toho : kapitálové  výdavky  obce  19.599,95

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -13.416,95
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +24.215,28
Vylúčenie z prebytku/ 7.286,97
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +16.928,31
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  25.492,31

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 26.711,42

Rozdiel finančných operácií -1.219,11
PRÍJMY SPOLU   312.996,07 
VÝDAVKY SPOLU 289.113,90 
Hospodárenie obce  22.996,17 
Vylúčenie z prebytku HČ 7.286,97 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

0,00 

Upravené hospodárenie obce 15.709,20 
 
     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  
rozpočtovom roku  v sume  93,60 EUR, a to na :  
 

- dotácie na školské obedy v ŠJ ...........................93,60 EUR 
 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
rozpočtovom roku  v sume 5.000,--  EUR, a to na : 
 

- dobudovanie kamerového systému II. etapa ...................5. 000,- EUR 
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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 144,94 EUR 

- preplatky na stravnom od rodičov ................................144,94 EUR  
 

d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 
v sume 1.342,83 EUR v tom:  
nájomné byty 8 b.j. 436,47 EUR 
nájomné byty 8 b.j. II. 383,16 EUR 
nájomné byty 10 b.j. 523,20 EUR 

 
nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 
z dôvodu, že obec nemá zriadený samostatný účet v banke v sume 705,60 EUR 
 
Prebytok rozpočtu v sume 24.215,28 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 7.286,97 EUR  navrhujeme použiť na:   
 

- tvorbu rezervného fondu + 16.928,31 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 -1.219,11   EUR, bol vysporiadaný z : 
 

- z prebytku rozpočtu                                         - 1.219,11 EUR 
         
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo 
výške 15.709,20 EUR.  
               
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  51.922,70      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  19.483,85   
                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,-- 

                - z finančných operácií 0,-- 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.7-15/2-2018 zo dňa 15. 2. 2018 obstaranie 
snehovej radlice ako príslušenstva ku komunálnemu vozidlu 
GAZella    

      
 
 

-1.929,95 

- uznesenie č. 51-4/10-2019 zo dňa 4. 10. 2019 havarijná 
situácia mosta v obci Hnilčík pod Sitkom   

 
 

-5.162,52 
               - krytie schodku rozpočtu 0,-- 
               - ostatné úbytky  0,-- 
KZ k 31.12.2019 64.314,08      



Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019 11

 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p., 
o ktorého použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
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. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 551,49  
Prírastky - povinný prídel -       1 %                    822,20           
               - nepovinný prídel -   0,05  %                      41,10 
               - ostatné prírastky 0,--    
Úbytky   - závodné stravovanie                     669,50  
               - regeneráciu PS, dopravu               0,--   
               - dopravné                           0,--  
               - ostatné úbytky                                               0,--   
KZ k 31.12.2019 745,29 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 
              
Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  1.856,71      
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

1.558,80     

Úbytky   - použitie fondu : 
- na opravu a údržbu obecného majetku – 

nájomných bytov 

1.104,01 

KZ k 31.12.2019 2.311,50      
 
Fond rozvoja bývania  
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Majetok spolu 1.604.089,34 1.570.786,10 
Neobežný majetok spolu 1.486.520,83 1.454.896,98 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,-- 0,-- 
Dlhodobý hmotný majetok 1.416.357,17 1.384.733,32 
Dlhodobý finančný majetok 70.163,66 70.163,66 
Obežný majetok spolu  115.934,47 114.444,64 
z toho :   
Zásoby 264,30 220,75 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,-- 300,-- 
Dlhodobé pohľadávky 0,-- 0,-- 
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Krátkodobé pohľadávky  5.836,95 6.422,79 
Finančné účty  109.833,22 107.501,10 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,-- 0,-- 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,-- 0,-- 
Časové rozlíšenie  1.634,04 1.444,48 
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1.604.089,34 1.570.786,10 
Vlastné imanie  336.304,80 352.626,65 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,-- 0,-- 
Fondy 0,-- 0,-- 
Výsledok hospodárenia  336.304,80 352.626,65 
Záväzky 505.400,20 470.524,73 
z toho :   
Rezervy  1.091,15 1.025,11 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 29.901,21 16.306,55 
Dlhodobé záväzky 402.398,62 383.028,52 
Krátkodobé záväzky 35.279,22 41.054,55 
Bankové úvery a výpomoci 36.730,-- 29.110,-- 
Časové rozlíšenie 762.384,34 747.634,72 
 
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 9.147,81 9.147,81  
- zamestnancom 6.719,84 6.719,84  
- poisťovniam  4.457,74 4.457,74  
- daňovému úradu 997,07 997,07  
- štátnemu rozpočtu 16.306,55 16.306,55  
- bankám 29.110,-- 29.110,--  
- štátnym fondom 394.585,13 394.585,13  
- ostatné záväzky 9.200,59 9.200,59  

Záväzky spolu k 31.12.2019 470.524,73 470.524,73 0,-- 

 
Stav úverov k 31.12.2019  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
ŠFRB Nájomné byty 

10 b.j 
152.725,22 5.173,38 4.216,77 92.111,14 2032 

ŠFRB Nájomné byty 8 
b.j. 

135.796,32 4.607,31 3.247,15 79.955,10 2032 

ŠFRB Nájomné byty 8 
b. j. II 

293.535,-- 9.783,21 2.302,62 222.518,89 2040 

PRIMA 
BANKA 

Komunálne 
vozidlo 
GAZella 

38.000,-- 7.620,-- 737,75 29.110,-- 2023 

 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu o úvere. 
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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 Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
z toho::  

268.961,99 

- skutočné bežné príjmy obce  268.961,99 
- skutočné bežné príjmy RO  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 268.961,99 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 29.110,-- 
- zostatok istiny z pôžičiek 0,-- 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,-- 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,-- 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,-- 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 394.585,13 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,-- 
- zostatok istiny z ........ 0,-- 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 423.695,13 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 394.585,13 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0,-- 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,-- 
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 394.585,13 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 29.110,-- 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 

29.110,-- 268.961,99 10,824 % 
 
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 
z toho:  

268.961,99 

- skutočné bežné príjmy obce  268.961,99 
- skutočné bežné príjmy RO  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 268.961,99 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 904,86 
- dotácie zo ŠR – voľby 1.545,58 
- dotácie z ÚPSVaR - §52,54 3.963,18 
- dotácia z MV SR – odmena skladníka CO 99,32 
- dotácia z DPO Bratislava 1.400,-- 
- dotácia na OÚ Košice – predškolské deti 493,-- 
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- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,-- 
- účelovo určené peňažné dary  0,-- 
- dotácie zo zahraničia 0,-- 
- dotácie z Eurofondov  0,-- 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 8.405,94 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 260.556,05 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,-- 
- 821005 7.620,-- 
- 821007 19.091,42 
- 821009 0,-- 
- 651002 749,91 
- 651003 9.766,54 
- 651004 0,-- 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 37.227,87 

 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

37.227,87 260.556,05 14,288 % 
 

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

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. 3/2015 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 - 

Mesto Prešov- bežné výdavky 
- v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu 

v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove a na 
nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom 
uvedenej udalosti 

 
 
 
 

300,-- 

 
 
 
 

0,-- 

 
 
 
 

300,-- 
Obecný športový klub Hnilčík – bežné výdavky 

- na športovú činnosť futbalového klubu 
 
 

3.158,-- 

 
 

3.158,-- 

 
 

0,-- 
CVČ ADAM, Spišská Nová Ves – bežné výdavky  

- na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 
 
 

1.306,68 

 
 

1.3608,68 

 
 

0,-- 
CVČ Komenského Smižany – bežné výdavky 

- na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 
 
 

34,38 

 
 

34,38 

 
 

0,-- 
EUROBUS Košice – bežné výdavky 

- dotácia na vybrané autobusové spoje 
 

398,28 
 

398,28 
 

0,-- 
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K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015 
o dotáciách okrem dotácie pre Mesto Prešov vo výške 300,-- EUR, ktoré boli poskytnuté v rámci  
mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu 
v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám 
postihnutým vplyvom uvedenej udalosti, ktorá bude vyúčtovaná podľa zmluvy o poskytnutí 
dotácie zo strany Mesta Prešov v termíne najneskôr do 28. 12. 2020. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká . 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 
- 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 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 



Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2019 16

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 
- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 
prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

 
Právnická osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2019 obsahovú náplň. 
 

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 - 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do EP 1.247,04 1.247,04 0,-- 
ÚPSVaR Spišská Nová Ves Dotácia na stravu ŠJ 298,80 205,20 93,60 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek 
CDaPK 

24,15 24,15 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS – úsek 
ŽP 

51,34 51,34 0,-- 

ÚPSVaR AČ §52 685,35 685,35 0,-- 
DHZ Bratislava Bežné výdavky pre 

požiarnikov 
1.400,-- 1.400,-- 0,-- 

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

Prenesený výkon ŠS – úsek 
SÚ 

730,05 730,05 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníka CO 107,60 107,60 0,-- 
Okresný úrad odbor školstva 
Košice 

Na predškolské deti MŠ 285,-- 285,-- 0,-- 

Okresný úrad Košice Údržba vojnových hrobov 44,84 44,84 0,-- 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na 

úseku EO 
184,47 184,47 0,-- 

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŠS na 
úseku RA 

22,80 22,80 0,-- 

ÚPSVaR Spišská Nová Ves § 54 – za pracovné miesto 4.880,04 4.880,04 0,-- 
Ministerstvo vnútra SR Voľby prezidenta 2.122,48 2.122,48 0,-- 
Lesy mesta Spišská Nová 
Ves 

Oprava mosta pod Sitkom 1.000,-- 1.000,-- 0,-- 

ŠJ pri MŠ Hnilčík  Odvod réžie do rozpočtu 
obce 

256,78 256,78 0,-- 
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MV SR Bratislava z roku 
2018 

Obnova hasičskej 
zbrojnice Hnilčík 
-kapitálový 

29.901,21 17.000,-- 12.901,21 

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

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Mesto Prešov 300,-- 0 300,-- 
 
 

 
Obec  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
 

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0,-- 0,-- 0,-- 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Účtovná jednotka v účtovnom roku 2019 neuplatňovala programy v rozpočte obce. 
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13. Návrh uznesenia 
 
Uznesenie č. 12-15/5-2020 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
správu audítora za rok 2019 
 
Uznesenie č. 13-15/2020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k záverečnému účtu obce za 2019 
 
Uznesenie č. 14-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

15.709,20 € 
 

3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    64.314,08 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019     :    15.709,20 € 
c). konečný stav                                                                             :     80.023,28  € 
 

4. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2019 vo výške 16.321,85 € so sledovaním na účte 
428 Ú 19 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2019 

                         
 
V Hnilčíku dňa 18. 2. 2020 
 
Vyhotovil: Katarína Novottová 
 
 
 


