Obec Spišský Hrhov

Záverečný účet obce za rok 2020
Predkladá: Mgr. Zuzana Kučerová, starostka obce
Spracovala: Ing. Iveta Richtarčíková
Spišský Hrhov 31. 5. 2021
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 1. 6. 2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 1. 6. 2021
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Hrhove dňa 17. 6. 2021, Uznesením č. 32/2021.
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29. 6. 2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 29. 6. 2021

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej

samosprávy

a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov

/ďalej

len

„zákon

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/ predkladáme údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.
Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4
v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce.
Účtovná jednotka:

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV
IČO: 00329592
DIČ: 2020717853

1.

Rozpočtové organizácie /ďalej len RO/ v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Názov
rozpočtovej organizácie

Základná škola
s materskou školou

Sídlo
rozpočtovej
organizácie

Zmena /zriadenie,
zrušenie, zmena formy
právnickej osoby/

Komenského 2

Dôvod zmeny

-

053 02 Spišský Hrhov

-

/ďalej len ZšsMš/

Základná umelecká škola

SNP 363/13

/ďalej len ZUŠ/

053 02 Spišský Hrhov

2.

-

-

Sídlo
právnickej osoby

Spoločníci

SNP 10

Obec Spišský Hrhov

053 02 Spišský Hrhov

je jediným spoločníkom

Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Názov
právnickej osoby

Hrhovské služby, s.r.o.

Palkupo, s.r.o.

Právna forma

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

SNP 10

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

053 02 Spišský Hrhov
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Obec Spišský Hrhov
je jediným spoločníkom

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Hrhove dňa 2. 12. 2019
Uznesením č. 71/2019:

Schválený rozpočet 2020

Príjmy /€/

1. Bežný rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

2. Kapitálový rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

3. Finančné operácie
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

SPOLU
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Výdavky /€/

2.590.420,00

2.508.480,00

2.360.420,00
210.000,00
20.000,00

972.866,00
1.256.035,00
279.579,00

356.820,00

465.600,00

356.820,00
0,00
0,00

465.600,00
0,00
0,00

83.260,00

56.420,00

83.260,00
0,00
0,00

56.420,00
0,00
0,00

3.030.500,00

3.030.500,00

V priebehu rozpočtového roka bol rozpočet príslušnými orgánmi obce upravovaný:

P. č. zmeny

Dátum

Názov a číslo rozpočtového opatrenia

1.

29.1.2020

Uznesenie č. 4/2020

2.

24.2.2020

RO č. 312, 326/2020/ZšsMš, RO č. 328/2020/Zuš

3.

31.3.2020

RO zást. starostu – I./2020

4.

11.6.2020

Uznesenie č. 42/2020

5.

24.6.2020

RO č. 1971/2020/ZšsMš

6.

30.6.2020

RO zást. starostu – II./2020

7.

10.7.2020

RO č. 2004/2020/ZšsMš

8.

1.9.2020

RO zást. starostu – III./2020

9.

2.9.2020

RO č. 2153/2020/ZšsMš

10.

18.9.2020

RO č. 2210/2020/ZšsMš

11.

28.9.2020

RO č. 2253/2020/ZšsMš

12.

19.11.2020

Uznesenie č. 78/2020

13.

20.11.2020

RO č. 2455/2020/ZšsMš, RO č. 2457/2020/Zuš

14.

1.12.2020

RO starostky – IV./2020

15.

21.12.2020

RO č. 2579/2020/ZšsMš, FP ŠR, grant

16.

30.12.2020

RO starostky – V./2020

Rozpočet po poslednej zmene bol nasledovný:

Upravený rozpočet 2020

Príjmy /€/

1. Bežný rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

2. Kapitálový rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

3. Finančné operácie
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

SPOLU
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Výdavky /€/

2.819.374,43

2.728.202,92

2.559.944,93
239.429,50
20.000,00

912.347,94
1.500.288,58
315.566,40

361.262,95

543.062,00

361.262,95
0,00
0,00

543.062,00
0,00
0,00

290.139,23

56.483,14

261.793,57
28.345,66
0,00

56.483,14
0,00
0,00

3.470.776,61

3.327.748,06

I. P l n e n i e r o z p o č t u p r í j m o v :
PRÍJMY
BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Skutočnosť naplnenia
príjmov celkove

Rozpočet
/údaje v €/

/údaje v €/

2.819.374,43
361.262,95

2.698.394,95
248.733,08

% plnenia
95,71
68,85

Sumu skutočného naplnenia bežných príjmov celkove € 2.698.394,95 tvoria:
1. Príjmy obce: € 2.508.020,44 /Tab. I.1/,
2. Vlastné príjmy ZšsMš: € 183.054,13 /Tab. I.2/,
3. Vlastné príjmy ZUŠ: € 7.320,38 /Tab. I.3/.
Sumu skutočného naplnenia kapitálových príjmov tvoria kapitálové príjmy obce v celkovej sume € 248.733,08 /Tab. I.4/.
Tvorba rozpočtu a jeho následné naplnenie je v súlade s rozpočtom a účtovníctvom. Plnenie príjmov obce je
v členení podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie.

1. B e ž n é p r í j m y
Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené
dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami plynúcimi z realizácie projektov, príjmami zo ŠR
a EÚ.
Tab. I.1

Bežné príjmy obce – naplnenie príjmovej časti rozpočtu /údaje v €/
Daňové príjmy /100/
 Výnos DzP pouk. územnej samospráve /111 003/:
 Daň z majetku /121: DP, DS, DB/:
-

Z pozemkov /121 001/
Zo stavieb /121 002/
Z bytov /121 003/



Dane za tovary a služby /133/:

-

Za psa /133 001/
Za KO a DSO /133 013/

2.508.020,44
1.271.401,29
1.219.827,39
25.329,39
19.417,11
5.888,00
24,28

26.244,51
949,09
25.295,42

Nedaňové príjmy /200/
 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/:

111.816,84
65.143,11

-

Dividendy /211003/
Z prenajatých pozemkov /212 002/
Z prenajatých obecných bytov /212 003/
Z prenajatých obecných budov, priestorov a objektov – nebytové /212 003/



Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/:

-

Správne poplatky, poplatky - SOÚ /221 004/
Pokuty za porušenie predpisov /222 003/
Platby za vodu – vodné /223 001/
Ost. príjmy - príjmy za relácie v MR, cintorínske poplatky, príjmy z vyúčt. energií,
príjmy za pripojenie k OV a OK, príjmy z predaja tovarov a služieb/223 001/
Príjem z úhrad za služby v Jedálni /Denné centrum/
Poplatok za odbery podzemných vôd - preplatok

4.608,90
0,00
10.656,54

Iné nedaňové príjmy /290/:

5.955,94

-


-

SOÚ – Spoločný obecný úrad - príspevky obcí /291/
SEPARO – členské príspevky obcí /291/
Z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier, z dobropisov /292/

Dotácie – transfery /300/
 Transfery a granty:
-

211,40
995,30
58.548,50
5.387,91

40.717,79

22.765,85
2.546,00
140,50
4.988,50
130,00
837,44

1.124.802,31
1.124.802,31

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy - Stavebný poriadok, Miestne
komunikácie /MDaV SR/
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6.816,57

-

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy - Životné prostredie /OÚ Prešov, odbor
starostlivosti o ŽP/
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy - REGOB, Register adries /MV SR/
Rodinné prídavky /obec – osobitný príjemca/ - ÚPSVaR
Dávky v hmotnej núdzi /obec – osobitný príjemca/ - ÚPSVaR
Voľby – do NR SR, do orgánov samosprávy, SODB /OÚ PP, odbor organizačný/
Normatívne a nenormatívne FP na školstvo – prenesené kompetencie /OÚ Prešov,
odbor školstva/
Hmotná núdza - dotácie na stravu a školské potreby detí v hmotnej núdzi v ZšsMš
/ÚPSVaR/
Príspevky na podporu zamestnanosti /ÚPSVaR/
Národný projekt – „Terénna sociálna práca v obciach I“ – TSP /IA MPSVaR SR/
Národný projekt – „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na
komunitnej úrovni“ – KC /IA MPSVaR SR/
Dotácia na projekt: „Revitalizácia Štúrovej ulice“ /SAŽP/
Dotácia na zabezpečenie MTV DHZO /DPO SR/
Celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 – ref. výdavkov /ÚV SR a MV SR/
Grant: „Merače rýchlosti“ /Nadácia Allianz/
Projekt: „MUZikMUZeum“ /PSK/
Projekt: „Od Levoče po Spišský Hrad“ /MV SR/

347,59
615,76
3.889,41
7.183,30
4.505,07
820.029,00
54.598,80
108.310,87
28.904,10
47.168,36
950,00
3.000,00
2.328,00
1.500,00
22.164,56
12.490,92

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových
príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami plynúcimi z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov. Príjmy
z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov
a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.
1.3. Kategória Dotácie – transfery je rozčlenená na jednotlivé programy a prijaté prostriedky sú riadne zaúčtované.
Prijaté dotácie boli poskytnuté na stanovený účel a zúčtované v súlade s predpismi v rozpočte obce v rozpočtovom
roku 2020.
Tab. I.2

Bežné príjmy Základnej školy s materskou školou - škola s právnou
subjektivitou /údaje v €/
Vlastné príjmy ZšsMš:
 poplatky rodičov za ŠKD, MŠ, poplatky za stravu ŠJ, dobropisy, vratky RZZP,
príspevky z ÚPSVaR, ZŤP, príjem z pedagogickej praxe, projekty inkluzívneho
vzdelávania č. 1 a č. 2

183.054,13
183.054,13

Údaje v tabuľke sú v súlade s účtovníctvom a výkazníctvom Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove.

Tab. I.3

Bežné príjmy Základnej umeleckej školy - škola s právnou subjektivitou
/údaje v €/

Vlastné príjmy ZUŠ:
 školné, vratky RZZP, príspevky z ÚPSVaR, dobropisy

7.320,38
7.320,38

Údaje v tabuľke sú v súlade s účtovníctvom a výkazníctvom Základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove.

2. K a p i t á l o v é p r í j m y
Tab. I.4

Kapitálové príjmy obce – naplnenie kapitálových príjmov /údaje v €/

248.733,08

Príjem z predaja pozemkov a z predaja kapitálových aktív /230/
 Odpredaj pozemku:
Tuzemské kapitálové transfery /322/
 Dotácia na výstavbu „BD 4 b.j.“ - BD-1 /MDaV SR/:
 Dotácia na výstavbu „BD 2 x 4 b.j.“ - BD-2,3 /MDaV SR/:
 Dotácia na projekt: „Cyklochodník“ /PSK/:
 Dotácia na projekt: „Revitalizácia Štúrovej ulice“ /SAŽP/:

490,00
490,00
248.243,08
55.268,63
149.171,50
39.850,00
3.952,95
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II. Č e r p a n i e r o z p o č t u v ý d a v k o v :

VÝDAVKY
BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Skutočnosť naplnenia
výdavkov celkove

Rozpočet
/údaje v €/

% plnenia

/údaje v €/

2.728.202,92
543.062,00

2.443.099,32
387.669,58

89,55
71,39

Sumu skutočného naplnenia bežných výdavkov celkove € 2.443.099,32 tvoria:
1. Bežné výdavky obce: € 807.809,65 /Tab. II.1/,
2. Bežné výdavky ZšsMš: € 1.332.402,89 /Tab. II.2/,
3. Bežné výdavky ZUŠ: € 302.886,78 /Tab. II.3/.
Sumu skutočného naplnenia kapitálových výdavkov tvoria kapitálové výdavky obce v sume: € 387.669,58 /Tab. II.4/.
Tvorba rozpočtu a následné čerpanie bežných i kapitálových výdavkov je podľa jednotlivých kategórií rozpočtovej
a ekonomickej klasifikácie, kapitálové výdavky sú čerpané na konkrétne účely v súlade s platnou legislatívou.

1. B e ž n é v ý d a v k y
Tab. II.1:

Bežné výdavky obce – čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej a funkčnej
klasifikácie /údaje v €/

807.809,65

610 – Mzdy, platy, príplatky, odmeny:
- 0111 Výdavky verejnej správy – obce

272.128,77

- 0412 Všeobecná pracovná oblasť

162.069,27

- 0620 Rozvoj obce /- zamestnancov obce - RO/
620 - Poistné a príspevky do poisťovní:
- 0111 Výdavky verejnej správy – obce

742,86
101.950,24

/- starostu a zástup. starostu obce, kontrolóra obce, zamestnancov aparátu Ocú a SOÚ/
/- zamestnancov prac. na základe Dohôd uzatvorených s ÚPSVaR, zamestnancov TSP a KC/

/starostu obce, zástup. starostu, kontrolóra obce, zamestnancov aparátu Ocú a SOÚ/

- 0160 Všeobecné verejné služby – voľby, SODB

109.316,64

42.908,22
375,14

/dohody – voľby, SODB/

- 0412 Všeobecná pracovná oblasť

/zamestnancov prac. na základe Dohôd uzatvorených s ÚPSVaR, zamestnancov TSP a KC/

- 0510 Nakladanie s odpadmi /dohody - NsO/
- 0610 Rozvoj bývania /dohody – RB/
- 0620 Rozvoj obce /dohody, zamestnanci obce - RO/
- 0630 Zásobovanie vodou /dohoda – OV/
- 0860 Rekreácia, kultúra a náboženstvo /dohoda – DS/
- 1020 Staroba /dohoda – KZpS/
630 - Tovary a služby:
- 0111 Výdavky verejnej správy - obce

/cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné sl., komunikačná infraštruktúra, interiérové vybavenie,
výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové s-p-z, technika a náradie, všeobecný materiál, knihy, časopisy,
noviny, reprezentačné výdavky, dopravné – palivo, servis, údržba, poistenie, údržba VYT vrátane softwaru, údržba
budovy, nájomné, školenia, semináre, propagácia, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie
zamestnancov, poistné, prídel do SF, odmeny poslancov, dohody, pokuty, dane, poplatky RTVS/

- 0160 Všeobecné verejné služby – voľby, SODB
/cestovné, stravné, pošt. a telekom. sl., všeobecný mat., VYT, občerstvenie, reprezentačné, PHM, odmeny, dohody/

- 0220 Civilná ochrana

/výdavky na testovanie na COVID-19: všeobecný a špec. mat., prev. s-p-z, prac. odevy, reprezentačné výdavky, palivá,
občerstvenie, ZoDč/

- 0320 Požiarna ochrana /špeciálny mat., servis a poistenie požiar. auta, špeciálne sl., MTZ DHZO, hasičské
oblečnie/
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55.937,22
860,35
362,93
366,14
650,07
199,41
207,56
220.402,76
56.262,19
3.202,49
2.996,31
4.295,84

- 0412 Všeobecná pracovná oblasť

/cestovné náhrady, energie, telekomunikačné sl., internet, výpočtová technika, prevádzkové s-p-z, technika a náradie,
všeobecný materiál, palivo, prac. odevy, údržba VYT, stravovanie, poistenie budovy/

4.168,87

- 0451 Miestne komunikácie

7.133,57

- 0510 Nakladanie s odpadmi

35.235,88

/palivá, bežná stavebná a zimná údržba a opravy MK, špeciálne služby/
/uloženie a likvidácia odpadu, všeobecný materiál, prev. s-p-z, palivo, poplatky, dohody/

- 0610 Rozvoj bývania

/energie, prev. s-p-z, údržba bytov, zar. a plyn. kotlov, všeobecné a špeciálne služby, poplatky, poistenie, vrátenie
príjmov z min. rokov, dohody/

15.744,31

- 0620 Rozvoj obce
/energie RO, energie ČOV, prev. s-p-z, všeob. mat., kvety a ost. výzdoba ver. priestranstva, prac. odevy, palivo, opravy
a poistenie traktora, údržba prev. s-p-z, údržba budov, objektov, kanalizácie, ČOV, nájom – Rozhľadňa, všeob.
a špeciálne služby, laboratórne rozbory odpadovej vody, popl. banke, poistné, dohody/

- 0630 Zásobovanie vodou

/energie, prev. s-p-z, všeobecný materiál, OV-prípojky, palivo, údržba objektov, nájomné – ČSV Dalas, všeobecné
služby, laboratórne rozbory pitnej vody, údržba OV, poplatky, dohody/

33.730,78
22.435,55

- 0640 Verejné osvetlenie

5.301,94

- 0810 Rekreačné a športové služby

4.043,21

/el. energia, všeobecný mat., údržba objektov VO/
/energie, prev. s-p-z, všeob. mat., palivo, údržba šport. objektov a budov, všeob. služby, poplatky/

- 0820 Kultúrne služby

/energie, prev. s-p-z, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, poplatky, výdavky na kultúrno-spoločenské
podujatia: HČ – maskot, Cyklopreteky, Starostovský ples, Uvítanie detí do života, Vianočné akce, Jubilanti-dôchodcovia/

- 0860 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

8.020,34
2.006,45

/energie, prev. s-p-z, všeob. mat., palivo, údržba, všeob. sl., dohoda/

- 09121 Školstvo – základné vzdelanie

62,82

/prev. s-p-z/

- 1020 Staroba

3.837,50

- 1020 Staroba

832,00

/Denné centrum Sp. Hrhov – stravovanie v jedálni, všeobecné služby/
/dohoda – KZpS: VO/

- 1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi /HN/
/Obec ako osobitný príjemca: náhrady – prídavky na deti, dávky v HN/

640 – Bežné transfery:
- 01116 Výdavky verejnej správy – obce

11.092,71
203.741,24
25.579,40

/transfery na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky/

- 0412 Všeobecná pracovná oblasť

1.514,72

/transfery na nemocenské dávky/

- 0810 Rekreačné a športové služby - Dotácie z rozpočtu obce poskytnuté organizáciám v zmysle VZN č. 2/2018:
I. FK 49 – Futbalový klub FK 49 Spišský Hrhov
II. JD ZO – Jednota dôchodcov ZO Spišský Hrhov

4.000,00
3.500,00
500,00

- 0950 Vzdelávanie - Dotácie v zmysle zákona pre súkromné centrá, v tom:
I. SCšpp – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
II. SCpppp – Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

- 1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
/príspevky jednotlivcom/

650 – Splátka úrokov :
- 01116 Výdavky verejnej správy – obce /OA – leasingové úroky/
- 0610 Rozvoj bývania /úvery ŠFRB/
- 0620 Rozvoj obce /bankové úvery VÚB – Pálenica, Rekonštrukcia tréningového centra OSP/
- 0810 Rekreačné a športové služby /bankový úver VÚB – Cyklochodník/

172.065,00
130.863,00
41.202,00

582,12
9.586,64
446,82
8.258,22
522,03
359,57

Tab. II. 2:

Bežné výdavky Základnej školy s materskou školou a jej školských
zariadení /údaje v €/
Prenesené kompetencie – NFP: normatívne FP
Prenesené kompetencie - nenormatívne FP: lyžiarsky kurz, škola v prírode, dopravné, vzdelávacie poukazy,
príspevky pre 5-ročné deti a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, učebnice
Originálne kompetencie – MŠ, ŠJ, ŠKD
Použité vlastné príjmy – MŠ, ŠJ, ŠKD
Použité vlastné príjmy – škola
Použité vlastné príjmy – projekt
Použité vlastné príjmy – stravovanie
Hmotná núdza – dotácie na stravu a školské potreby
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1.332.402,89
775.784,52
40.547,48
307.713,00
34.267,82
5.267,29
105.372,22
21.318,82
42.131,74

ČLENENIE PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE:

1.332.402,89
777.805,66
264.881,25
285.128,68
4.587,30

610 - Mzdy, platy, príplatky, odmeny:
620 - Poistné a príspevky do poisťovní:
630 - Tovary a služby:
640 - Transfery na nemocenské dávky:
Údaje v tabuľke sú v súlade s účtovníctvom a výkazníctvom Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhov

Tab. II.3:

Bežné výdavky Základnej umeleckej školy /údaje v €/

302.886,78

Originálne kompetencie:
Vlastné príjmy školy:
NFP – nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy:

295.400,00
7.320,38
166,40

ČLENENIE PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE:

302.886,78
187.608,50
73.828,73
41.311,38
138,17

610 - Mzdy, platy, príplatky, odmeny:
620 - Poistné a príspevky do poisťovní:
630 - Tovary a služby:
640 - Transfery na nemocenské dávky:
Údaje v tabuľke sú v súlade s účtovníctvom a výkazníctvom Základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove.

2. K a p i t á l o v é v ý d a v k y

Tab. II.4:

Kapitálové výdavky obce – čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej a
ekonomickej klasifikácie /údaje v €/

Obstarávanie kapitálových aktív /710/:
711 001 – Nákup pozemkov:
0451 – Cestná doprava:
Odkúpenie pozemku pod MK
712 001 – Nákup budov, objektov:
0620 – Rozvoj obce:
Pálenica – časť RTC /Rekonštrukcia tréningového centra OSP/
713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia:
09121 – Školstvo:
Plynový kotol – Zuš /KD/
713 005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:
0451 – Cestná doprava:
Merače rýchlosti jazdy vozidiel – 2 ks
716 – Prípravná a projektová dokumentácia:
0451 – Cestná doprava:
Spevnená plocha SO 01 - pri BD-1,2,3, Spevnená plocha SO 02 – pri Nová 2x3b.j.,
MK Medová a chodník
0610 – Rozvoj bývania:
Bytové domy – drevodomy: BD-1,2,3, TV k BD-1,2,3, Dvojstupňové prestupné bývanie
0620 – Rozvoj obce:
ČOV II. etapa - rozšírenie
0630 – Zásobovanie vodou:
Hydrogeologické práce – Vodárenské zdroje vody Sp. Hrhov, Vodozádržné opatrenie Pisarovská
0640 – Verejné osvetlenie:
Modernizácia a rozšírenie VO - Grófska
09121 – Školstvo:
Kotolňa na drevoštiepku /telocvičňa Zš/
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387.669,58
387.669,58
270,00
270,00
1,00
1,00
1.892,20
1.892,20
4.180,00
4.180,00
23.473,99
423,98
2.310,36
12.906,67
7.336,99
315,99
180,00

717 001 – Realizácia nových stavieb:
0610 – Rozvoj bývania:
Bytové domy - BD1, BD2, BD3, TV k BD-1,2,3
0620 – Rozvoj obce:
Revitalizácia Štúrovej ulice
0630 – Zásobovanie vodou:
Rozšírenie OV – úprava tlakových pomerov časť Pisarovská /tlaková stanica/
0810 – Rekreačné a športové služby:
Cyklochodník
717 002 – Rekonštrukcie a modernizácie:
0620 – Rozvoj obce:
ČOV Gen. Svobodu – rekonštrukcia, Rekonštrukcia OM: Pálenica – Sušiareň ovocia

316.993,21
258.742,23
4.211,00
1.440,00
52.599,98
40.859,18
40.859,18

Prehľad o realizovaných investičných aktivitách v obci v členení podľa účtu
042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

ÚČET

042.135.2
042.135.3
042.144
042.133
042.141
042.124
042.139
042.131.1
042.131.2
042.131.3
042.138
042.140
042.142
042.145
042.50
042.65
042.116
042.120
042.71
042.143
042

042

NÁZOV

INVESTÍCIE

Spevnená plocha SO 01 – pri BD-1,2,3
Spevnená plocha SO 02 – pri Nová 2x3 b.j.
MK a chodník Medová
Cyklochodník – novostavba
Merače rýchlosti jazdy vozidiel – 2 ks
ČOV Spišský Hrhov – Gen. Svobodu – rekonštrukcia
ČOV Spišský Hrhov II. etapa – rozšírenie
Bytový dom: BD1
Bytové domy: BD2, BD3
Technické vybavenie: TV k BD-1,2,3
Dvojstupňové prestupné bývanie
Rozšírenie OV – úprava tlakových pomerov časť Pisarovská
/tlaková stanica/
Hydrogeologické prácie – Vodárenské zdroje vody Sp. Hrhov
Vodozádržné opatrenie Pisarovská
Modernizácia a rozšírenie VO – Grófska
Pálenica: „Rekonštrukcia obecného majetku pre účely výrobného
a školiaceho strediska pre sociálne podniky“ – Sušiareň ovocia
Pálenica - časť RTC /Rekonštrukcia tréningového centra OSP/
Revitalizácia Štúrovej ulice
Kotolňa na drevoštiepku /telocvičňa Zš/
Plynový kotol – Zuš
Pozemky /odkúpené - MK/
SPOLU:
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SUMA
INVESTOVANÁ
V ROKU 2020 /v €/

136,99
136,99
150,00
12.801,65
4.180,00
1.559,18
12.906,67
57.198,63
195.391,60
12.570,99
1.681,37
1.440,00
3.456,00
3.880,99
315,99
38.361,60
1,00
4.211,00
180,00
1.892,20
60,00
352.512,85

II. F i n a n č n é o p e r á c i e :
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, prijaté návratné cudzie zdroje /úvery,
návratné finančné výpomoci/ nie sú predmetom zúčtovania vo výdavkovej časti rozpočtu, avšak sú súčasťou
rozpočtu obce. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Skutočnosť naplnenia
finančných operácií

Rozpočet
/údaje v €/

PRÍJMOVÉ
VÝDAVKOVÉ

% plnenia

/údaje v €/

290.139,23
56.483,14

261.445,69
56.406,12

90,11
99,86

Sumu skutočného naplnenia príjmových finančných operácií celkove € 261.445,69 tvoria:
1. Príjmové finančné operácie obce: € 232.200,16 /Tab. III.1: I. – IV./,
2. Príjmové finančné operácie ZšsMš: € 29.245,53 /Tab. III.1: V. – VII./.
Tab. III.1:

Príjmovou finančnou operáciou sa realizoval /v €/:

261.445,69

I. Prevod finančných prostriedkov peňažných fondov obce:
- Fond rozvoja obce /BD-1,2,3 a TV k BD-1,2,3, ČOV II. etapa – rozšírenie,
Rozšírenie OV – úprava tlakových pomerov časť Pisarovská:
- Rezervný fond /Odstránenie havarijného stavu – Plynový kotol Zuš/KD/:

29.921,98
1.892,20

II. Príjem úverov:
- Úver ŠFRB – Bytové domy BD-2,3:

43.260,10

III. Návratná finančná výpomoc – NFV /MF SR/:

67.325,00

IV. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2019 – OBEC:
- Dotácia MF SR: „Rekonštrukcia obecného majetku – Sušiareň ovocia“:
- Nájomné za pozemky – z prijatej zábezpeky:
V. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2019 – ZšsMš:
- Finančné prostriedky ZŠsMš /NFP – PK, dopravné, rekreačné poukazy,
dar nadácie ČSOB, projekty inkluzivného vzdelávania/:
VI. ZšsMš – prevod finančných prostriedkov na školské stravovanie,
zostatok FP na stravovacom účte školy:
VII.
ZšsMš – jednorazové príspevky na stravovanie za r. 2020

39.300,00
563,06
49.937,82
28.345,66
899,87

Sumu skutočného naplnenia výdavkových finančných operácií celkove € 56.406,12 tvoria:
1. Výdavkové finančné operácie obce: € 56.406,12 /Tab. III.2/.
Tab. III.2:

Výdavkové finančné operácie /v €/:

56.406,12

I. Splátky istín z úverov ŠFRB /BJ v obci/:
II. Splátky istín termínovaného úveru VÚB /odkúpenie Pálenice/:
III. Splátky istín termínovaného úveru VÚB /Rekonštrukciu tréningového centra OSP –
Pálenica/:
IV. Splátky istín termínovaného úveru VÚB /Cyklochodník/:
V. Leasingové splátky /OA - osobné vozidlo KIA Cee´d/:
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25.063,14
10.536,00
8.040,00
10.716,00
2.050,98

IV. R o z p o č t o v é h o s p o d á r e n i e :
Súčasťou záverečného účtu obce je aj usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia.
Rozpočtové hospodárenie obce sa hodnotí z viacerých hľadísk a má aj viacero výsledkov.
I. Výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, t.j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po
odpočítaní bežných a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku.
II. Výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu vrátane
finančných operácií.

Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2020 a výsledok rozpočtového hospodárenia obce
/údaje v €/:

REKAPITULÁCIA
Rozpočet
1. Bežný rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

2. Kapitálový rozpočet
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

Rozpočet spolu /1.+2./
3. Finančné operácie
-

OBEC
RO: ZšsMš
RO: ZUŠ

Rozpočet spolu /1.+2.+3./

PRÍJMY

VÝDAVKY

Výsledok
rozpočtového
hospodárenia

2.698.394,95

2.443.099,32

2.508.020,44
183.054,13
7.320,38

807.809,65
1.332.402,89
302.886,78

248.733,08

387.669,58

248.733,08
0,00
0,00

387.669,58
0,00
0,00

-138.936,50

2.947.128,03

2.830.768,90

116.359,13

261.445,69

56.406,12

232.200,16
29.245,53
0,00

56.406,12
0,00
0,00

205.039,57

3.208.573,72

2.887.175,02

321.398,70

255.295,63

I. Výsledok hospodárenia:
Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok v sume + 255.295,63 €,
výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok v sume – 138.936,50 €,
Výsledkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce je
prebytok v sume + 116.359,13 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.
II. Výsledok hospodárenia:
Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020, zisteného ako rozdiel medzi
celkovými príjmami a celkovými výdavkami, vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú
finančné toky, je prebytok v sume + 321.398,70 €.
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V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu
obce z neho vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré obec môže použiť v nasledujúcich rokoch.
Prehľad nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov:

P. č. Finančné prostriedky poskytnuté v r. 2020, účelovo určené:
1.
Dotácia MV SR – SODB:
2.
Finančný príspevok ÚPSVaR – projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
3.
Finančné prostriedky ZŠsMŠ – NFP, projekty vzdelávania:
4.
ZŠsMŠ – finančné prostriedky na školské stravovanie /účet ŠJ/:
Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky spolu:

Suma €
959,70
6.679,92
64.676,08
47.332,91
119.648,61

Výsledok hospodárenia - zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2020:
Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:

€ 321.398,70
€ 119.648,61

Výsledok hospodárenia –
zostatok finančných prostriedkov na rozdelenie:
€ 201.750,09
Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu a ďalších peňažných fondov obce.
O použití fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce bez mimorozpočtových fondov:
221: Bankové účty obce, v tom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

286.315,91

ZBú-1 Vúb
Dú-1 Vúb /PK: ZŠsMŠ/
Dú-2 Vúb /Sú, MK, ŽP, SoÚ/
Dú-3 Vúb /HN/
ZBú-2 OTP
Bú UCB-1 /FRO/
Bú UCB-2 /projektový/
Bú UCB-3 /Združenie SEPARO/
VÚB-6
VÚB-7
Bankový účet ZšsMš – Bú ŠJ

211: Pokladnica
FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU:

277.373,33
21,64
73,23
92,11
65,25
96,00
62,55
7.931,71
144,51
455,58
47.332,91

4.575,26
338.224,08

V. H o s p o d á r e n i e f o n d o v :
V roku 2020 obec Spišský Hrhov tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy
/údaje v €/:

Názov fondu

Sociálny fond
Rezervný fond obce
Fond rozvoja obce

Počiatočný stav
k 1. 1. 2020

Tvorba

2.698,97
15.896,36
10.624,09

2.519,74
5.500,00
48.646,56
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Čerpanie

2.162,16
1.892,20
29.921,98

Konečný stav
k 31. 12. 2020

3.056,55
19.504,16
29.348,67

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020, predstavujú sumu € 7.253.365,53
Pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020, predstavujú sumu
€ 7.253.365,53.

Členenie aktív /údaje v €/:
Aktíva – názov

Počiatočný stav k 1. 1. 2020

A. Neobežný majetok, v tom:
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
A.II. Dlhodobý hmotný majetok
031: Pozemky
021: Stavby
022: Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
023: Dopravné prostriedky
028: Drobný DHM
042: Obstaranie DHM
A.III. Dlhodobý finančný majetok
061: Podiely v spol. - Hrhovské služby, s.r.o.,
Palkupo, s.r.o.
063: Realizovateľné cenné papiere –
Podtatranská vodárenská spol.
069: Ostatný DFM – nezapísaný vklad obce
/spol. Hrhovské služby s r. o./
B. Obežný majetok, v tom:
B.I. Zásoby
112: Materiál
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy:
351: Zúčtovanie odvodov príjmov RO do
rozpočtu zriaďovateľa
355: Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
B.III. Dlhodobé pohľadávky
B.IV. Krátkodobé pohľadávky
314: Poskytnuté prevádzkové preddavky
318: Pohľadávky z nedaňových príjmov obce
/KO a DSO, voda, nájomné byty, nebytové
priestory, nájom pôdy/
319: Pohľadávky z daňových príjmov obcí
/miestne dane – dane z nehnut., daň za psa/
378: Iné pohľadávky
B.V. Finančné účty
211: Pokladnica
213: Ceniny
221: Bankové účty obce
B.VI. Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
B.VII. Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
C. Časové rozlíšenie:
381: Náklady budúcich období

D. MAJETOK SPOLU
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Konečný stav k 31. 12. 2020

6.157.058,40
0,00
5.870.125,80
1.046.548,87
2.270.946,42

6.275.063,96
0,00
5.988.131,36
1.046.268,87
3.230.656,96

42.843,77

42.311,20

12.823,40
5.604,80
2.491.358,54
286.932,60

9.403,40
3.641,80
1.655.849,13
286.932,60

11.638,78

11.638,78

140.327,32

140.327,32

134.966,50

134.966,50

811.826,29
17,81
17,81

976.473,53
43,77
43,77

564.625,41

545.141,68

1.653,96

8.003,23

562.971,45
0,00
59.019,00
900,00

537.138,45
0,00
86.476,78
0,00

48.281,58

61.032,41

7.968,51

25.444,37

1.868,91
188.164,07
3.305,62
846,43
184.012,02

0,00
344.811,30
4.575,26
2.010,75
338.225,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1.675,04
1.675,04

1.828,04
1.828,04

6.970.559,73

7.253.365,53

Členenie pasív /údaje v €/:
Pasíva – názov

Počiatočný stav k 1. 1. 2020

A. Vlastné imanie, v tom:
A.I. Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Záväzky, v tom:
B.I. Rezervy
323: Ost. krátkodobé rezervy
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy
357: Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
359: Zúčtovanie transferov medzi subjektami
VS
B.III. Dlhodobé záväzky
479: ŠFRB – zostatok nesplatených úverov
472: SF – záväzky zo sociálneho fondu
474: Leasing – záväzky z nájmu
B.IV. Krátkodobé záväzky
321: Dodávatelia
325: Ost. záväzky – zábezpeky
379: Iné záväzky
331: Zamestnanci
336: Zúčtovanie s org. SP a ZP
342: Ost. priame dane
B.V. Bankové úvery a výpomoci
461: Bankové úvery
273: Prijaté návratné finančné výpomoci od
subjektov VS dlhodobé
C. Časové rozlíšenie:
383: Výdavky budúcich období
384: Výnosy budúcich období
D. VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU
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Konečný stav k 31. 12. 2020

3.974.838,62
3.974.838,62

4.077.190,02
4.077.190,02

3.918.542,01

3.974.929,34

56.296,61
689.796,90
1.200,00
1.200,00

102.260,68
688.717,36
1.200,00
1.200,00

82.573,83

70.473,65

82.573,83

70.473,65

0,00

0,00

435.385,56
424.127,37
2.698,97
8.559,22
85.071,51
39.798,33
6.484,71
805,70
22.485,86
13.793,61
1.703,30
85.566,00
85.566,00

451.889,12
442.324,33
3.056,55
6.508,24
41.555,59
4.458,59
5.921,65
695,62
18.170,07
10.828,98
1.480,68
123.599,00
56.274,00

0,00

67.325,00

2.305.924,21
8.877,10
2.297.047,11

2.487.458,15
6.106,78
2.481.351,37

6.970.559,73

7.253.365,53

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
I. B a n k o v é ú v e r y :
Obec Spišský Hrhov spláca 3 bankové úvery.
Prehľad o bankových úveroch obce:
1.

Zmluvu o termínovanom úvere č. 341/2012/UZ s VÚB bankou uzatvorila obec dňa 18. 4. 2012, za
účelom zabezpečenia financovania nehnuteľnosti – objektu Pálenice, a to na základe uznesenia č.
2/2012 zo zasadnutia OZ v Sp. Hrhove dňa 4. 4. 2012. Finančné prostriedky boli obci poskytnuté formou
úhrady faktúry predávajúcemu vo výške € 100.000,00. Splácanie týchto peňažných prostriedkov bolo
nasledovné: pravidelne mesačne, od 25. 7. 2012 do 25. 2. 2017 vo výške € 878,00, dňa 25. 3. 2017 vo výške
€ 832,00, posledná splátka bola dohodnutá na deň 16. 4. 2017 vo výške € 50.000,00. Obec však v súlade
s článkom 19. prílohy Zmluvy o úvere Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, uzatvorila Dodatok č. 1
k zmluve o termínovanom úvere č. 341/2012/UZ dňa 10.4.2017, kde je dohodnuté nasledovné splácanie
istiny úveru: pravidelne mesačne, od 25.4.2017 do 25.11.2021 vo výške € 878,00, posledná splátka dňa
25. 12. 2021 vo výške € 832,00.

2.

Zmluvu o termínovanom úvere č. 853/2016/UZ s VÚB bankou uzatvorila obec dňa 6. 10. 2016, za
účelom financovania investície „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych
podnikov“ v rámci združenia obce a PSK na základe Zmluvy o združení PO /Uznesenie č. 54/2016 zo
dňa 22. 8. 2016/. Celková výška úveru € 40.000,00 bola poukázaná obci na osobitný bankový účet.
Splácanie: pravidelne mesačne od 25. 10. 2016 do 25. 8. 2021 vo výške € 670,00. Posledná splátka bude dňa
25. 9. 2021 vo výške € 470,00.

3.

Zmluvu o termínovanom úvere č. 837/2019/UZ s VÚB bankou uzatvorila obec dňa 17. 9. 2019, za
účelom financovania výstavby cyklochodníka v obci Spišský Hrhov /Uznesenie č. 40/2019 zo dňa
5.8.2019/. Celková výška prijatého úveru € 50.000,00. Splácanie: od 20.1.2020 do 20.7.2024 vo výške
€ 893,000, posledná splátka dňa 20.8.2024 vo výške € 885,00.

Tab.: Prehľad o stave bankových úverov

1. VÚB banka
Terminovaný úver

Výška nesplateného bankového
úveru k 1. 1. 2020

-PÁLENICA-

€ 21.026,00

€ 10.536,00

€ 10.490,00

2. VÚB banka
Terminovaný úver

Výška nesplateného bankového
úveru k 1. 1. 2020

Splátky v období:
1 – 12 / 2020

Zostatok bankového úveru
k 31. 12. 2020

-RTC-

€ 14.540,00

€ 8.040,00

3. VÚB banka
Terminovaný úver

Výška nesplateného bankového
úveru k 1. 1. 2020

Splátky v období:
1 – 12 / 2020

Zostatok bankového úveru
k 31. 12. 2020

€ 50.000,00

€ 10.716,00

€ 39.284,00

SPOLU
1. + 2. + 3.

Výška nesplateného bankového
úveru k 1. 1. 2020

Splátky v období:
1 – 12 / 2020

Zostatok bankového úveru
k 31. 12. 2020

€ 85.566,00

€ 29.292,00

€ 56.274,00

-CYKLOCHODNÍK-

II. P o d p o r a

Splátky v období:
1 – 12 / 2020

zo ŠFRB vo

forme

Zostatok bankového úveru
k 31. 12. 2020

€ 6.500,00

úveru:

Obec v období rokov 2001 – 2006 prijala podporu zo ŠFRB – Štátneho fondu rozvoja bývania
vo forme úverov a nenávratných príspevkov – na výstavbu obecných nájomných bytov. V rokoch 2019 –
2020 obec prijala ďalšie 2 úvery ŠFRB na výstavbu bytových domov BD-1,2,3.
Spolu obec spláca 8 úverov zo ŠFRB.
Splátky úverov ŠFRB za rok 2020 predstavujú sumu € 25.063,14.
Zostatok nesplatených úverov zo ŠFRB k 31. 12. 2020 predstavuje sumu € 442.324,33.
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za obecné nájomné byty /Zák. č. 583/2004, § 17, ods. 8/.
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III.

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 31.12.2019:
2.421.081,14
210.849,50
2.631.930,64

- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
56.274,00
442.324,33
498.598,33

- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
442.324,33
442.324,33
85.566,00

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
€ 2.421.081,14

€ 56.274,00

§ 17 ods. 6 písm. a)
2,32 %

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 31.12.2019:
2.421.081,14
210.849,50
2.631.930,64

- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie so ŠR, finančné
prostriedky z realizácie projektov – zo ŠR, EÚ, NFM
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*

979.014,71
979.014,71
1.652.915,93

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
29.292,00
25.063,14
9.139,82
63.494,96

- 821005
- 821007
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**
€ 63.494,96

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*
€ 1.652.915,93

§ 17 ods. 6 písm. b)

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.
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3,84 %

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Spišský Hrhov nemá žiadnu príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Obec v roku 2020 poskytla dotácie, v súlade s VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce, právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Prehľad v členení podľa jednotlivých príjemcov:
Suma poskytnutých finančných
prostriedkov v €

PRÍJEMCA
FK 49 – Futbalový klub FK 49 Spišský Hrhov
JD ZO – Jednota dôchodcov ZO Spišský Hrhov
Spolu:

3.500,00
500,00
4.000,00

Poskytnuté dotácie boli v súlade s VZN č. 2/2018 a uzatvorenými zmluvami zúčtované k 10.12.2020. Suma
poskytnutých finančných prostriedkov = sume skutočne použitých finančných prostriedkov, rozdiel = € 0,00.

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Spišský Hrhov neuskutočňuje podnikateľskú činnosť.

G. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Od 1. 1. 2015 obec Spišský Hrhov zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.
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H. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám,
fyzickým a právnickým osobám, ktorým obec poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu,
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 poskytla 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 – rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, prostriedky zo ŠR a EÚ

Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou
školou
Základná umelecká škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1.444.411,88
302.886,78

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

1.332.402,89
302.886,78

112.008,99
0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba
Hrhovské služby, s.r.o.
Palkupo, s.r.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00

0,00
0,00

b) Finančné usporiadanie voči fyzickým a právnickým osobám, ktorým obec poskytla finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu:

Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

Dotácie súkromným zriaďovateľom, ktorí majú sídlo na území obce – v zmysle VZN č. 3/2020
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Súkromné centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

130.863,00

130.863,00

0,00

41.202,00

41.202,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Dotácie PO so sídlom na území obce – v zmysle VZN č. 2/2018
FK 49 – Futbalový klub Spišský
Hrhov
JD ZO – Jednota dôchodcov
Spišský Hrhov
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c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu, dotácie
Poskytovateľ
-1-

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4 )

-5-

Bežné výdavky:
OÚ Prešov,
odbor školstva
OÚ Prešov,
odbor školstva
MDaV SR
OÚ Prešov,
odbor ŽP
MV SR
ÚPSVaR
OÚ PP
ÚPSVaR
ÚPSVaR
IA MPSVaR
SR
IA MPSVaR
SR
Úrad vlády SR,
MV SR
DPO SR
SAŽP
PSK
MV SR

Prenesený výkon štátnej správy – Normatívne a
nenormatívne FP – školstvo /ZšsMš/
Prenesený výkon štátnej správy – Nenormatívne
FP – školstvo /Zuš/
Prenesený výkon štátnej správy – Stavebný
poriadok, Miestne komunikácie
Prenesený výkon štátnej správy – Životné
prostredie
Prenesený výkon štátnej správy – REGOB,
Register adries
Rodinné prídavky, Dávky v hmotnej núdzi
Voľby – do NR, samosprávy, SODB
Dotácie na stravu a školské potreby pre deti ZšsMš
– hmotná núdza
Príspevky na podporu zamestnanosti
Transfer „Terénna sociálna práca v obciach I“ –
TSP
Transfer „Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ – KC
Refundácia výdavkov na celoplošné testovanie
obyvateľstva na COVID-19
Dotácia na zabezpečenie MTV DHZO
Dotácia na projekt: „Revitalizácia Štúrovej ulice“
Projekt: „MUZikMUZeum“
Projekt: „Od Levoče po Spišský Hrad“

819.862,60

813.312,56

6.550,04

166,40

166,40

0,00

6.816,57

6.816,57

0,00

347,59

347,59

0,00

615,76
11.072,71
4.505,07

615,76
11.072,71
4.505,07

0,00
0,00
0,00

54.598,80
108.310,87

54.598,80
108.310,87

0,00
0,00

28.904,10

28.904,10

0,00

47.168,36

47.168,36

0,00

2.328,00
3.000,00
950,00
12.490,92

2.328,00
3.000,00
950,00
22.164,56
12.490,92

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

55.268,63

55.268,63

0,00

149.171,50
39.850,00
3.952,95

149.171,50
39.850,00
3.952,95

0,00
0,00
0,00

Kapitálové výdavky:
MDaV SR
MDaV SR
PSK
SAŽP

Dotácia na výstavbu „BD 4b.j. Drevodom BD - 1“
Dotácia na výstavbu „BD 2x4b.j. Drevodomy
BD - 2, 3“
Dotácia na projekt: „Cyklochodník“
Dotácia na projekt: „Revitalizácia Štúrovej ulice“

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 1. čerpanie prebehlo v r. 2019,
2. čerpanie v r. 2020 /viď tab./:

Poskytovateľ

Účelové určenie

-1-

-2-

Výška podpory
formou úveru
-3-

Suma skutočne
čerpaných
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4 )

-5-

Kapitálové výdavky:
ŠFRB

Obstaranie nájomného bytu – Novostavba
BD 2x4 b.j. Drevodomy BD - 2, 3
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43.260,10

43.260,10

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

OBEC
Obce Spoločného obecného
úradu – SOÚ
Obce Združenia SEPARO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

4.988,50
130,00

4.988,50
130,00

0,00
0,00

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

22.164,56

22.164,56

0,00

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC
Projekt: „MUZikMUZeum“
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