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 Obec Spišský Hrušov v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov spracovala tento záverečný účet obce za rok 2019. 

 

 

Záverečný účet obce obsahuje: 

 

1.Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení: 

 

a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“), 

c) finančné operácie. 

 

2.Bilanciu aktív a pasív. 

 

3.Prehľad o stave a vývoji dlhu. 

 

4.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce. 

 

5.Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov. 

 

6.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

 

7.Hodnotenie plnenia programov obce. 
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1. Údaje o plnení rozpočtu 

 
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený dňa 21.3.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č.  3/5. 
Počas roku 2019 bolo schválených 7 rozpočtových opatrení, ktorými sa vykonali zmeny rozpočtu  na 
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) alebo starostky obce: 

- prvá zmena chválená OZ dňa 20.5.2019 uznesením č. 4/11, rozpočtovým opatrením č.1/19, 
- druhá zmena schválená starostkou obce dňa 3.6.2019, rozpočtovým opatrením č.2/19, 
- tretia zmena schválená OZ dňa 22.8.2019 uznesením č. 6/9, rozpočtovým opatrením č.3/19, 
- štvrtá zmena schválená starostkou obce dňa 5.9.2019, rozpočtovým opatrením č.4/19, 
- piata zmena schválená OZ dňa 9.10.2019 uznesením č. 7/13, rozpočtovým opatrením č.5/19, 
- šiesta zmena schválená  starostkou obce dňa 3.12.2019, rozpočtovým opatrením č.6/19 
- siedma zmena schválená starostkou obce dňa 20.12.2019, rozpočtovým opatrením č.7/19. 

 
 

 Bežný rozpočet 
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Kapitálový rozpočet 
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Finančné operácie 
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Rekapitulácia 

 

Súčasťou rozpočtu obce boli aj  rozpočty rozpočtových organizácií obce s právnou subjektivitou: 
 Základná škola Spišský Hrušov: bežné príjmy: 21 245,00 € 

bežné výdavky: 508 ,90,62 + ŠKD: 22 225,38 €  
 Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška: bežné výdavky: 4 506,55 €. 

 
 
 

Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra 491 100,00 ZŠ – školstvo   
UPSVaR 1 278,20 ZŠ – školské potreby 
Ministerstvo vnútra 5120,46 matrika 
Ministerstvo vnútra 418,44 REGOB 
Ministerstvo vnútra 22,80 Register adries 
MDVaRR 4 782,14 Stavebný poriadok 
MDVaRR 158,19 CDPK 
Ministerstvo ŽP 341,25 ŽP 
ÚPSVaR 12 912,40 §54,§50j  
Ministerstvo vnútra 1 684,76 Voľby prezidenta, EP 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 DHZ 
Ministerstvo vnútra 2 324,00 MŠ - predškoláci 
ÚPSVaR  25 990,80 Školské stravovanie 
Úrad vlády SR 8 000,00 Vybavenie ihriska MŠ 
Fond na podporu umenia 1 000,00 Akvizícia knižničného fondu 
Ministerstvo ŽP SR 472 345,46 Zníženie energ. náročnosti MŠ 
Okresný úrad Košice 334,08 povodne 
   
Obec Hnilec 1 361,13 Príspevok na Spoločný stavebný úrad 

Obec Jamník 1 235,82 Príspevok na Spoločný stavebný úrad 

Obec Hincovce 241,75 Príspevok na Spoločný stavebný úrad 

   

   

Mimo VS: EMBRACO 400,00 Finančný dar - DHZ 

               EMBRACO  500,00 Finančný dar – organizov. detského plesu 

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

Obec Spišský Hrušov za r. 2019 vykázala účtovný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 128.379,22 
EUR. 
 
Schodok rozpočtu obce za r. 2019 je vykázaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške -
216.414,32 EUR.  
   

 
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť 

k  31.12.2019 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 1 177 516,80 

z toho : bežné príjmy obce  1 156 271,80 

             bežné príjmy RO-ZŠ 21 245,00 

Bežné výdavky spolu 1 039 725,46 

z toho : bežné výdavky  obce  504 602,91 

             bežné výdavky  RO: Základná škola 530 616,00 

                                           MRK-Mariaška 4 506,55 

Bežný rozpočet 137 791,34 

Kapitálové  príjmy spolu 480 345,46 

z toho : kapitálové  príjmy obce  480 345,46 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 834 551,12 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  834 551,12 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -354 205,66 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -216 414,32 

Úprava schodku  -37 425,13 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -253 839,45 

Príjmy z finančných operácií 393 202,08 
- Finančné zábezpeky obce, RO  
 -27 890,09 

Výdavky z finančných operácií 5 020,00 
- Finančné zábezpeky obce, RO  
 -5 020,00 

Rozdiel finančných operácií 365 311,99 
  PRÍJMY SPOLU   2 023 174,25 

  VÝDAVKY SPOLU 1 874 276,58 

Hospodárenie obce  148 897,67 

  Vylúčenie z prebytku: nevyčerpané FP ZŠ tovary a služby -6 832,64 

                         nevyčerpaná dotácia ZŠ soc.inklúzia -12 554,00 

                                      zostatok účtu škol.jedálne -1 269,14 

                        nevyčerpaná dotácia z UPSVaR sk.stravovanie MŠ,ZŠ -8 193,60 

                        nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády – vybavenie ihriska v  MŠ -8 000,00 

                                     nevyčerpaný finančný dar Embraco – detský ples -500,00 

                                     vrátky – Spoločný stavebný úrad -75,75 

Upravené hospodárenie obce 111 472,54 
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Schodok rozpočtu v sume 216 414,32 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 37 425,13 EUR  bol v rozpočtovom 
roku 2019 vysporiadaný : 

- z fondu rozvoja obce                         54 325,66 EUR 
- z  návratných zdrojov financovania   300 000,00 EUR 
- z finančných operácií                         10 986,33 EUR 

 
Schodok 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ v sume  6 832,64 EUR 
- sociálna inklúzia – ZŠ v sume 12 554,00 EUR, 
- podporu výchovy k stravovacím návykom v MŠ a ZŠ v sume 8 193,60 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR – Úrad vlády účelovo určené na kapitálové  výdav-
ky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na : 

- vybavenie ihriska v MŠ v sume 8 000,00 EUR, 
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od subjektu mimo verejnej 

správy EMBRACO na organizáciu detského plesu podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 500,00 EUR,  

d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov obci Spoločného stavebného úradu v sume 
75,75  EUR,  

e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustano-
venia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1269,14 EUR. 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  365 311,99 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   253 839,45 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 111 472,54 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu    
 
Finančné prostriedky na účtoch v banke a v pokladnici k 31.12.2019:                293 873,32 €/221 
                    755,67 €/211 
                                                                                                                                         2 000,00 €/261 11  
                                                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                                     296 628,99 €                

     - 
z toho finančné prostriedky: sociálneho fondu                                                                      73,26 €                                                             
                                              rezervného fondu                                                              45 616,77 € 
                                              fondu rozvoja obce                                                           79 596,48 €        
                                              potravinového účtu ŠJ                                                         1 440,54 € 
                                              dotačného účtu šk.stravovanie                                            9 822,20 € 
                                              fin. zábezpeka/Dremont-Kaštieľ                                         2 250,00 €                                                                                         
                                              fin.zábezpeka MIGI/Zniž.ener.nároč.MŠ                          21 070,09 € 
                                              nevyč.dotácia:Úrad vlády/vybavenie ihriska MŠ                 8 000,00 € 
                                              nevyč. Finanč..dar:Embraco/detský ples                                500,00 € 
                                              Spoloč.stavebného úradu – vrátky                 75,75 €          
                                              depozit  + nevyč.FP ZŠ(2704,15+6832,64)                        9 536,79 €                                          
                                              výsledok hospodárenia na ostatné použitie:                   118 647,11 € 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme: 
- tvorbu rezervného fondu za rok 2019    vo výške  111 472,54 EUR, 
- tvorbu fondu rozvoja obce za rok 2019 vo výške       7 174,57 EUR. 
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA2010 rok 2019 

Obec Spišský Hrušov 

  
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) 

Suma v eu-
rách 

1. Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)  2 051 064 

2. 
v 
tom:  

daňové príjmy (100) 
516 198 

3.   nedaňové príjmy (200) 79 585 

4.   granty a transfery (300) 1 062 079 

5.   príjmové finančné operácie (400,500) 393 202 

6.   z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400) 93 202 

7.              prijaté úvery, pôžičky  návratné finančné výpomoci (500) 300 000 

8. Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)  1 879 297 

9. 
z 
toho: 

bežné výdavky (600) 
1 039 725 

10.   kapitálové výdavky (700) 834 551 

11.   výdavkové finančné výdavky (800) 5 020 

12. Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8) 171 768 

13. Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11) -216 415 

14. 
Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-
r.16) -3 090 

15.  stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 30 372 

16.  stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka 33 461 

17. 
Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-
r.18) -23 987 

18.  stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 76 910 

19.  stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 52 923 
20. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17) -27 077 

21. Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20) -243 491 
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Peňažné fondy 
  
Zostatky k 31.12.2019: 

1. Rezervný  fond: 45 616,77 EUR,  
Rezervný fond je tvorený prídelom najmenej 10% z prebytku rozpočtu minulých rokov, v roku 2019 
bol tvorený prídelom z prebytku r. 2018 v sume 9 052,33 EUR. Rezervný fond v roku 2019 nebol 
čerpaný. 

 
2. Fond rozvoja obce: 79 596,48 EUR,  

 Fond rozvoja obce je tvorený z prebytkov minulých období, v minulom roku bol tvorený prídelom 
 z prebytku r. 2018 v sume 103 498,48 €. 

Prostriedky boli čerpané: 
- na kapitálové výdavky obce na základe schváleného rozpočtu vo výške 1 145,00 € na PD 
multifunkčné ihrisko na OKŠ, na projekt Zníž.energ.nároč.MŠ-vytýčenie sietí/FA MIGI vo výške 
380,38 € a stavebné práce/MIGI vo výške 40 404,28 €, stavebné práce/MK Lenkava 2-FA 
Kropačev vo výške 1 868,90 €, 
- na kapitálové výdavky na základe schváleného rozpočtu a rozpočtového opatrenia č. 3/19 zo dňa 
22.8.2019, Uznes.č. 9/6 vo výške 7 177,20 € na nákup umývačky riadu a varného kotla v ŠJ, 
- na kapitálové výdavky na základe rozpočtového opatrenia č. 3/19 zo dňa 22.8.2019, Uznes.č. 9/6 
vo výške 3 349,90 € na nákup Trávneho traktora pre OKŠ,  

   
3. Sociálny  fond: 73,26 € 

 Sociálny fond bol počas r. 2019 tvorený a čerpaný podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom 
 fonde. 

 

 Zostatky na účtoch k 31.12.2019: 
  bežné účty spolu: 293 873,32 EUR. 
    
 
 Zostatok v pokladnici k 31.12.2019:  755,67 EUR. 

             Peniaze na ceste: 2 000,00 €. 
 
 
2. Bilancia aktív a pasív 

 

Aktíva k 31.12.2019 
Názov   Obec 

 EUR 
Základná škola 

EUR 

MRK Mariaška 

EUR 

Majetok spolu 4 822 084,55 63 146,07 5 182,01 
Neobežný majetok spolu 4 488 546,89 6 681,94 5 182,01 
z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 1 436,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4 308 980,16 6 681,94 5 182,01 

Dlhodobý finančný majetok 178 130,73 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 331 071,38 56 115,13 0,00 

z toho :    

Zásoby 626,14 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 182,01 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  28 254,24 0,00 0,00 

Finančné účty  297 008,88 56 115,13 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výp. dlh. 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výp. krát. 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 466,28 349,00 0,00 
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Pasíva k 31.12.2019 
Názov Obec 

 EUR 
Základná škola 

EUR 

MRK Mariaška 

EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 822 084,55 63 146,07 5 182,01 

Vlastné imanie  1 694 357,84 0,00 0,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 694 357,84 0,00 0,00 

Záväzky 385 792,44 53 390,68 5 182,01 

z toho :    

Rezervy  720,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 832,64 12 554,00 5 182,01 

Dlhodobé záväzky 2  524,86 3 359,88 0,00 

Krátkodobé záväzky 67 714,94 37 476,80 0,00 

Bankové úvery a výpomoci 300 000,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 2 741 934,27 9 755,39 0,00 

 
 
Majetkové účasti obce 
 
Obec Spišský Hrušov je akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a na účte cenných 
papierov sú akcie v celkovej hodnote 178.130,73 EUR. 

 

 

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Obec Spišský Hrušov bola v roku 2019 prijímateľom dlhodobého úveru od UniCredit Bank, a.s. vo 
výške 300 000,00 €, na financovanie obstarania dlhodobého majetku, a to dofinancovanie rekonštrukcie  
budovy materskej školy v rámci projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ, výstavbu miestnej 
komunikácie IBV Lenkava 2 a rekonštrukciu budovy kultúrneho domu. 
 Úver bol čerpaný nasledovne: Rekonštrukcia MŠ v sume 154 491,54 €/práce naviac 
              Výstavba MK IBV Lenkava 2 v sume 145 508,46 € 
 Deň splatnosti istiny úveru je 30.8.2028 a to postupne po častiach v 96 mesačných splátkach, 
každá vo výške 3 125,00 €. Deň splatnosti prvej splátky úveru je 30.9.2020.  
 V roku 2019 nebola uhradená žiadna splátka úveru. 
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4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

 

Obec Spišský Hrušov nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

 

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Spišský Hrušov poskytla v roku 2019 dotácie:  
 
Obecnému klubu športovcov Spišský Hrušov 6 500,00 EUR. 
 

 

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Spišský Hrušov nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
7. Hodnotenie plnenia programov obce 
 
Podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Spišský Hrušov od roku 2014 
neuplatňuje program obce vrátane jeho monitorovania a hodnotenia. 
 
  

 Spišský Hrušov  dňa 15.5.2020 
 

 

 

 

 

         JUDr. Adriana Tkáčová 
         starostka obce 
 
 
 
 
 
 

Návrh záverečného účtu: 

vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa: 19.5.2020  

zvesený z úradnej tabule a webovej stránky obce dňa:   

schválený uznesením OcZ dňa:  


