
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečný účet Obce Forbasy 
 

za rok 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:  Michal Hanečák, starosta  
                    
Spracoval:  Beáta Kopčáková   
 
Vo Forbasoch dňa 07.07.2020 
 
Návrh záverečného účtu  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.07.2020 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 16.07.2020 

 
Záverečný účet schválený OZ v Forbasoch dňa 03.08.2020, uznesením č. 8/4 
 
Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 04.08.2020 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce  
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 04.08.2020 

 
 



 
2 

 

Záverečný účet Obce Forbasy za rok 2019 
v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

 
 
 

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 vysporiadanie finančných vzťahov voči: 
            -  štátnemu rozpočtu k 31.12.2019 

  
12. Hodnotenie plnenia programov obce 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 

    Záverečný účet obce  za rok 2019 
 
 

Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného 
roka a pri jeho spracovaní sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky. 

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov bol záverečný účet v obci zverejnený obvyklým spôsobom.    

 
 
Podkladové materiály obce Forbasy za rok 2019 sú vypracované a predložené v zmysle § 11 

ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Zákonom stanovené podkladové materiály sú nasledovné:  

 Výkaz č. FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách  

 Výkaz č. FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov  

 Výkaz č. FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov 

 Výkaz č. FIN 5-04 finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch  

 Výkaz č. FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších     
            územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií             

 Súvaha  

 Výkaz ziskov a strát  

 Poznámky 
 

Z pohľadu zmien finančných vzťahov štátneho rozpočtu SR k rozpočtom obcí a VÚC v 
súlade s návrhom MF SR a ich premietnutím do rozpočtu obce Forbasy, boli v roku 2019 dodržané 
všetky limitované zvýšenia výdavkov rozpočtu obce oproti schválenému rozpočtu, resp. 
upravenému rozpočtu roka 2019. Výdavky na energie sa posudzovali osobitne, podľa skutočnej 
spotreby s priebežným premietnutím dopadov ich cenových úprav v sledovanom období. 

Zabezpečili sa základné samosprávne funkcie obce. Finančné prostriedky z 
predchádzajúcich rokov boli vyčerpané v plnej výške.  
 

 

1. Rozpočet obce za 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 podľa citovaného uznesenia OZ na rok 2019  bol zostavený ako 
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2018 uznesením č. 18/6  
Rozpočet bol zmenený desať krát: 
 - prvá zmena schválená dňa 25.06.2019  uznesením č. 3/10 
 - druhá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 4/5 
 - tretia – desiata zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 6/9 
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Rozpočet obce k 31.12.2019 
 
 

 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 
poslednej zmene 

Príjmy celkom 217 564,00 256 200,92 

z toho:   

Bežné príjmy 217 564,00  240 245,50 

Kapitálové príjmy 0 0 

Iné nedaňové príjmy  0 30,00 

Finančné operácie 0 15 925,42 

Výdavky celkom 217 564,00 251 912,77 

z toho:   

Bežné výdavky 206 812,00 238 160,77 

Kapitálové výdavky 0  

Finančné výdavky 10 752,00 13 752,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 4288,15 

 
     
 

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

240 245,50 236 459,13 98,42 

 
a)  daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

165 023,20 165 028,80 100,00 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  168 853,36  EUR z výnosu dane príjmov poukázaných 
územnej samospráve boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky vo výške 168 853,36 EUR, 
čo predstavuje plnenie na 100,00  %. 
 
Daň z nehnuteľnosti 
Z rozpočtovaných 8 620,36  EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 8 621,19,40 RUR, čo 
predstavuje plnenie na 100,01 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 065,00 EUR, príjmy dane 
zo stavieb boli v sume 3 499,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 56,36 EUR. Za rozpočtový 
rok bolo zinkasovaných  106,05 EUR dane z nehnuteľnosti za minulé roky.  K 31.12.2019 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume  297,80 EUR, z toho za rok 2019 je nezaplatená 
daň z nehnuteľnosti vo výške 222,89 EUR., za staré roky nezaplatená daň vo výške 74,91 EUR. 
 
Daň za psa 
Z rozpočtovaných  430,00 EUR bol skutočný príjem 430,00 EUR, čo je plnenie na 100 %. Za 
rozpočtový rok bola daň za psa uhradená vo výške 376,00 EUR, za predchádzajúce roky 24,00 
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 32,00 EUR , z toho za rok 
2019  24,00 EUR. 
 
Daň za komunálny odpady a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 6 669,38 EUR bol skutočný príjem 6 669,38  EUR, čo je plnenie na 100 %. Za 
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 118,50 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 520,42 EUR. 
K 31.12.2019 je celkový nedoplatok na dani za komunálne odpady vo výške 1 321,83 EUR, z toho 
za rok 2019 je nedoplatok vo výške 448,94 EUR. 
  
b) nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

41 325,75 37 538,55 90,84 

 
 
Príjmy z  vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 26 579,65  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 22 792,21 EUR, 
čo je plnenie na 85,75 % . Ide o príjem za predaj drevnej hmoty  vo výške 20 282,48 EUR,  príjem z 
prenajatých pozemkov v sume 682,88 EUR, príjem z prenajatých  budov, priestorov a objektov                             
1 713,03 EUR, príjem za dividendy 113,82 EUR. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 14 121,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14 122,00 EUR, čo je 
plnenie na 100 %. Z toho príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 4 421,93 EUR, 
poplatky za MŚ 1720,00 EUR, za stravné 7980,07 EUR. 
 
c) iné nedaňové príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 
624,33 

 
624,33 

 
100 

 
Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 624,33 EUR bol skutočný príjem vo výške 624,33 EUR, čo 
je plnenie na  100 %. 
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Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 570,01,00 EUR, 
skutočný príjem vo výške 570,01 EUR, úroky rozpočtované vo výške 0,01 EUR, skutočný príjem 
vo výške 0,01 EUR,  príjmy z vratiek rozpočtované vo výške 54,32,00 EUR, skutočný príjem vo 
výške 54,32 EUR. 
  
d) prijaté granty a transfery 
 
Obec prijala nasledovné transfery: 
 

P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

1.  Okresný úrad, odbor školstva Prešov 1 189,00 Príspevok pre 5-ročné deti MŠ 

2. 
MV SR, sekcia verejnej správy 

145,20 
Hlásenie pobytu občanov a register 
obyvateľov 

3. MVSR, sekcia verejnej správy 27,60 Register adries 

4. Okresný úrad Stará Ľubovňa 2 249,88 Voľby do samosprávy krajov 

5. ÚPSVaR Stará Ľubovňa 2 637,82 Príspevok na podporu zamestnanosti 

6. ÚPSVaR Stará Ľubovňa 6 388,25 Projekt „Praxou k zamestnanosti“ 

7. 
ÚPSVaR Stará Ľubovňa 

1708,80 
Dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa 

 S p o l u : 14 346,65   

 
Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
 
e) iné nedaňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 
30,00 

 
30,00 

 
100 

 
Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 30,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 30,00 EUR, čo je 
plnenie na  100 %.  
 
 
3. Príjmové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 
15 925,42 

 
15 925,42 

 
100 

 

 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 925,42 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 v sume 15 925,42 EUR, čo predstavuje 100 %. 
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V roku 2019 boli vytvorené finančné operácie z  nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov  
v sume 2 173,42 EUR, v skutočnosti je plnenie je 100 %. 
 

2. V roku 2019 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 13 752,00 EUR, 
v skutočnosti bolo plnenie v sume 13 752,00 EUR čo predstavuje plnenie na 100 % 

 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/5 zo dňa 25.06.2019 bolo schválené použitie rezervného 
fondu v sume 7 644,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume  7 644,00 EUR. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/5 zo dňa 25.06.2019 bolo schválené použitie rezervného 
fondu vo výške 3 108,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 108,00 EUR. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/5 zo dňa 25.06.2019 bolo schválené použitie rezervného 
fondu vo výške 3 000,00 EUR. Skutočné plnenie bolo v sume 3 000 EUR. 
 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za roku 2019  

 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

251 912,77 252 414,55 100,20 

 
 
1. Bežné výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

238 160,77 238 627,55 100,20 

 
v tom: 
 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarne orgány 103 590,52 103 798,20  100,20 

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 2 249,98 2 249,98 100,00 

Ochrana pred požiarmi 989,15 989,15 100,00 

Lesníctvo 22 098,24 22 095,55 99,99  

Cestná doprava 2 455,29 2 455,29 100,00 

Nakladanie s odpadmi 8 010,86 8 010,86 100,00 

Rozvoj obcí 6 678,99 6 707,09  100,42 

Verejné osvetlenie 2 652,49 2 652,49 100,00 
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Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Kultúrne služby 463,86 463,86 100,00 

Predprimárne vzdelávanie 52 997,94 53 176,31 100,34 

Vedľajšie služby v rámci predprim. vzdelávania 35 236,45 35 291,77 100,24 

Rodina a deti 737,00 737,00 100,00 

Bežný rozpočet spolu 238 160,77 238 627,55 100,20 

   
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 238 160,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
238 627,55 EUR, čo predstavuje 100,20 %. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
 
610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:  
Z rozpočtovaných výdavkov 101 279,74,21 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
101 279,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % .  Patria sem mzdové prostriedky 
zamestnancov obecného úradu, aktivačných pracovníkov zamestnaných na podporu zamestnanosti 
a získanie praxe a pracovníkov materskej školy a školskej jedálne. 
 
620: Poistné a príspevok do poisťovní:  
Z rozpočtovaných výdavkov 38 725,45 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume  
38 883,56 EUR, čo predstavuje  100,40 % čerpanie. 
 
630: Tovary a služby:  
Z rozpočtovaných výdavkov 88 088,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 88 289,80 
eur, čo je 100,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, oprava cesty a ostatné tovary 
a služby. 
 
640: Bežné transfery: 
Z rozpočtovaných výdavkov 8 895,95,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume  
8 999,95 EUR, čo predstavuje 101,17 % čerpanie. Ide o členské príspevky, odstupné a príspevok na 
stravu dôchodcom. 
 
650: Splácanie úrokov 
Z rozpočtovaných 434,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 437,78 EUR, čo 
predstavuje čerpanie na 100,87 %. 
 
2. Kapitálové výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť  k 31.12.2019 % plnenia 

 
35,00 

 
35,00 

 
100 

 
Z rozpočtovaných kapitálových 35,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume   35,00 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
- kúpa pozemku v sume 35,00 EUR /vodovod pánska cesta/ 
   Z rozpočtovaných 35,00 EUR bolo skutočné čerpanie v k 31.12.2019 v sume 35,00 EUR, čo je  
   plnenie na 100,00%. 
 
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
 
3. Výdavkové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

13 752,00 13752,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií 13 752,00 EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2019 v sume 13 752,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istín z prijatých úverov. 
 
 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019  v EUR 

Bežné príjmy  236 489,13 

Bežné výdavky  238 627,55 

Bežný rozpočet - 2 138,42 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 35,00 

Kapitálový rozpočet - 35,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 173,42 

Vylúčenie z prebytku /Úprava schodku HČ/  410,40 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ                                                         0                                    

Upravený prebytok /schodok bežného a kapitálového rozpočtu  -1 763,02 

Príjmové finančné operácie 15 925,42 

Výdavkové finančné operácie 13 752,00 

Rozdiel finančných operácií 2 173,42 

PRÍJMY SPOLU 252 414,55 

VÝDAVKY SPOLU 252 414,55 
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Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019  v EUR 

Hospodárenie obce 0 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HĆ 410,40 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 0 

Upravené hospodárenie obce 410,40 

 
Schodok rozpočtu v sume 1 763,02 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu .......... EUR  
- z ďalších peňažných fondov .......... EUR 
- z  návratných zdrojov financovania .......... EUR 
- z finančných operácií  1 763,02 EUR 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  2173,42 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          1763,02  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 410,40  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 410,40 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
410,40 EUR.  
 
Rezervný fond obce v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v 
znení neskorších predpisov sa tvorí vo výške 10 % z prebytku zisteného po vylúčení podľa § 16 
ods. 6. za príslušný hospodársky rok. 
Schodok rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b). zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách je 1763,02 €. 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 peňažného – rezervného – fondu pri usporiadaní 
prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona v súlade s § 2 ods. b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo 
určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku ŠR. Na základe uvedených 
skutočností skutočná tvorba rezervného fondu by bola 410,40 € za rok 2019. 
 
 
Záverom na základe uvedených výsledkov plnenia výdavkov rozpočtu obce Forbasy za rok 2019 
možno konštatovať, že: 

 Celkové plnenie rozpočtu obce za rok 2019 je dobré, proporcionálne, vyrovnané a úsporné 

 Úlohy dlhovej služby obce za rok 2019 boli dochvíľne zaplatené  

 Bolo v plnom rozsahu zabezpečené finančné krytie všetkých samosprávnych funkcií, 

 Finančné krytie z obecného rozpočtu, resp. cez obecný rozpočet zo ŠR SR vo forme 
bežných transferov zabezpečilo primeraný výkon kompetencií štátnej správy v rámci 
samosprávy  

 Rozpočet obce na rok 2019 z pohľadu financovania zabezpečoval realizáciu hlavných 
zámerov a prioritných úloh obce. 
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 
Obec Forbasy hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet obce. V 
zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov má vytvorené mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojom týchto fondov je prebytok 
rozpočtového hospodárenia za uplynulý hospodársky rok a ďalšie zdroje bežného roka. 
Hospodárenie jednotlivých fondov je uvedené v nasledovných tabuľkách: 
 
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 
 4 336,41 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý    

                  rozpočtový rok 2018  1 427,23 

               - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                                                                                 

                 z podnikateľskej činnosti   0 

Úbytky  - použitie rezervného fondu: 

- uznesenie č. 3/10 zo dňa 11.03.2019 na splátku istiny 

  /úveru – Kanál PL-SK/ 

- uznesenie č. 3/10 zo dňa 11.03.2019 na splátku istiny 

   /úveru – ČOV/  

- uznesenie č. 3/10 zo dňa 11.03.2019 na splátku istiny   

   /úveru – cesta/  

 

7 644,00 

 

3 108,00 

 

3 000,00 

 

 

KZ k 31.12.2019 5 763,64 
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Peňažný fond  
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
 

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019  

Prírastky – z prebytku za uplynulý rozpočtový rok  

               - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z   

                  podnikateľskej činnosti po zdanení 

               - finančných operácii         

Úbytky - použitie peňažného fondu  

- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........  

- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........   

                - krytie schodku rozpočtu  

- krytie schodku rozpočtu  

- ostatné úbytky  
KZ k 31.12.2019 

 

 
 
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.  
 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 01.01.2019 788,74 

Prírastky – povinný prídel  - 1 % 790,47 

               - ostatné prírastky  

Úbytky - závodné stravovanie 713,50 

             - regeneráciu PS, dopravu     

             - ostatné úbytky  

KZ k 31.12.2019 865,71 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
AKTÍVA 
 

Názov ZS k 01.01.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 3 080 682,05 3 033 946,38 

Neobežný majetok spolu 3 031 474,79 2 999 597,79 

z toho:   

Dlhodobý hmotný majetok 2 977 507,85 2 945 630,85  

Dlhodobý nehmotný majetok 630,68 630,68 

Dlhodobý finančný majetok 53 966,94 53 966,94 

Obežný majetok spolu 48 484,48 33 657,61 

z toho:   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 4 013,76 6 724,34  

Finančné účty 44 142,73  26 594,70  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie 722,78 690,98 

 
 

PASÍVA 
 

Názov ZS k  1.1.2019 v EUR KS k 31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 080 682,05 3 033 946,38 

Vlastné imanie 1 893 684,56                         1 902 702,69 

Z toho:   

Výsledok hospodárenia 1 918 625,53 1 895 943,87  

Záväzky 76 693,73  48  020,92 

Z toho:   
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Názov ZS k  1.1.2019 v EUR KS k 31.12.2019 v EUR 

Rezervy 1 600,00 1100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 788,74 865,71 

Krátkodobé záväzky 28 320,51 13 822,73 

Bankové úvery a výpomoci 45 984,48 32 232,48 

Časové rozlíšenie 1 110 303,76 1 083 222,77 

 
  

7. Prehľad o stave 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 
splat. 

Z toho po lehote 
splat. 

Druh záväzku voči:    

- dodávateľom 1 737,47 1 737,47            0 

- zamestnancom 6 567,99 6 567,99            0 

- poisťovniam 3 641,24 3 641,24            0 

- daňovému úradu 708,88 708,88            0 

- štátnemu rozpočtu               

- bankám 32 232,48 32 232,48            0 

- štátnym fondom               

- zákonné rezervy 1 100,00 1 100,00  

- prijaté preddavky 1 074,64 1 074,64  

- ostatné záväzky 958,22 958,22            0 

Záväzky spolu k 31.12.2019 48 020,92 48 020,92            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 

SZRB, a.s. „Kanalizácia 
PL-SK“ 

69 407,00 7 644,00 109,93 1 885,00 2020 

SZRB, a.s. Výstavba 
ČOV 

30 000,00 3 108,00 263,41 26 374,00 2028 

SZRB a.s. Rekonštrukcia 
cesty 

96 377,08 3 000,00 40,99 3 973,48 2020 

 
Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu kanalizácie. Úver je dlhodobý s dobou 
splatnosti v roku 2020. 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu o dlhodobom úvere na výstavbu čističky odpadových vôd. 
Úver je splatný  v roku 2028. 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu o úvere na rekonštrukciu cesty, chodníka a priľahlého 
parkoviska. Úver je splatný v roku 2020. 
Splátky istín a úrokov z úverov sú mesačné. 
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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 31.12.2019           

- skutočné bežné príjmy obce 220 634,02 

- skutočné bežné príjmy RO  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 220 634,02 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 48 020,92 

- zostatok istiny z bankových úverov 32 232,48 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektu EÚ  

- zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu  

- zostatok istiny z ...............  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 48 020,92 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  

- z úverov zo  ŠFRB obecné nájomné  byty  

- z úveru z Enviromentálneho fonu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov...........  
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 48 020,92 

 
 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019 

 § 17 ods. 6 písm. a) 

48 020,92 220 634,02 21,76% 

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

- skutočné bežné príjmy obce 220 634,02 

- skutočné bežné príjmy RO  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 220 634,02 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 741,45 

- dotácie zo ŠR - ÚPSVR 6 859,99 

- dotácie z MF SR ......  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary  

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov  

- ..........  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019 8 601,44 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 212 032,58 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: 

 

- 821004      

- 821005 10 752,00 

- 821007  

- 821009  

-  

- 651002  

- 651003  

- 651004 437,78 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 11 189,78 

  
 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

11 189,78 212 032,58 5,27% 

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
    Obec Forbasy nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 
 

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 neposkytla finančné prostriedky právnickým osobám ani fyzickým osobám –  
    podnikateľom.     
 

       10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
     Obec v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
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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 
-  obec nemá zriadené ani založené právnické osoby 
 
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 

(stl.3-stl.4.) 

 

-5- 

OÚ Prešov BV - prísp. na výchovu a vzdelávanie                                                         
deti v MŠ  

         1 189,00                                              1189,00 
0,00 

OÚ Stará 
Ľubovňa 

BV - REGOB 
145,20 145,20 0,00 

Oú Stará 
Ľubovňa 

BV - Register adries 
27,60 27,60 0,00 

OÚ Stará 
Ľubovňa 

BV - voľby do samosprávy obcí 
2 249,88 2 249,88 0,00 

ÚPSVaR Stará 
Ľubovňa 

BV - príspevok na podporu zam. 

„Praxou k zamestnaniu“ 6 388,25 6 388,25 0,00 

ÚPSVaR Stará 
Ľubovňa 

BV – Príspevok na podporu 
zamestnávania 2 637,82 2 637,82 0,00 

ÚPSVaR Stará 
Ľubovňa 

Dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa  1708,80 1298,40 410,40 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
   
 
Poskytovateľ 
 
 
          - 1 - 

 
Účelová dotácia: 
 
 
                  - 2 - 

Suma 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 
        - 3 - 

Suma skutočne 
Použitých 
finančných 
prostriedkov 
         - 4 - 

 
Rozdiel 
/stĺ.3-stĺ.4/ 
 
          - 5 - 

 
 

    

 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 
Obec v roku 2019 neprijala finančné prostriedky od iných obcí. 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Obci v roku 2019 neboli poskytnuté finančné prostriedky z VÚC. 
 
  

12. Plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového 
rozpočtu 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch dňa 29.10.2018 uznesením č. 18/6 schválilo rozpočet  obce na 
rok 2019 bez programovej štruktúry. 
 
 
 
 
Vo Forbasoch dňa 07.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:        Predkladá: 
Beáta Kopčáková        Michal Hanečák 
účtovníčka        starosta 
 

 
 
 
Príloha záverečného účtu: 
 
Súvaha aktív a pasív  
Výkaz ziskov a strát  
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Obec Forbasy 
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Návrh uznesenia:  
 
 
Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu a k výročnej správe obce 
Forbasy za rok 2019: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Forbasy v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v 
znení neskorších predpisov:  
 
 
I. Berie na vedomie:  
 
 
1. Záverečný účet obce za rok 2019 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený v obci obvyklým spôsobom a občania v zákone 
stanovenom termíne nepodali k nemu žiadne pripomienky  
 
2. Stav pohľadávok obce Forbasy k 31.12.2019 
 
3. Bilanciu aktív a pasív obce Forbasy k 31.12.2019  
 
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Forbasy k 31.12.2019 
 
 
II. Schvaľuje:  
 
 
1. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2019 v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov s výrokom „celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“ v nasledovnom rozsahu:  
 

 
A. 
 
 

Celkové príjmy obce za rok 2019:  236 489,12 

Celkové výdavky obce za rok 2019:  238 627,55 

P r e v a h a výdavkov nad príjmami: -2 138,43 

 
 

 
B. 
 
 

Rozpočtové príjmy celkom za rok 2019 252 414 ,55 

Rozpočtové výdavky obce za rok 2019 252 414 ,55 

Schodok hospodárenia: 0,00 

 
 

 
C. 
 
 

Výnosy celkom (podľa výkazu ziskov a strát): 266 875,35 

Náklady celkom (podľa výkazu ziskov a strát): 260 116,53 

Hospodársky výsledok obce za rok 2019:  6 758,82 
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2. Výsledok hospodárenia peňažných fondov obce za rok 2019, ktorých zostatky sú: 
 
 

REZERVNÝ FOND: 410,40 

SOCIÁLNY FOND: 865,71 

 
 
3. Rezervný fond obce v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v 
znení neskorších predpisov sa tvorí vo výške 10 % z prebytku zisteného po vylúčení podľa § 16 
ods. 6. za príslušný hospodársky rok. Schodok rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b). zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách je 1 763,02 €. 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 
peňažného – rezervného – fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) citovaného zákona v súlade s § 2 ods. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom 
rozpočtovom roku ŠR. Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu by 
bola 410,40 € za rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 


