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Záverečný účet obce Maňa za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce Maňa na rok 2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 10. 12.
2018 uznesením č. I/17/10122018.
V roku 2019 bolo vykonaných tridsaťtri zmien rozpočtu, a to nasledovne:
-

prvá zmena bola schválená dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019,
druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 10. 02. 2019,
tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 02. 2019,
štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 02. 2019,
piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 03. 2019,
šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 03. 2019,
siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 03. 2019,
ôsma zmena bola schválená dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019,
deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 05. 2019,
desiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 05. 2019,
jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 04. 06. 2019,
dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 05. 06. 2019,
trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 13. 06. 2019,
štrnásta zmena bola schválená dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019,
pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 06. 2019,
šestnásta zmena rozpočtu bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č.
V/06/25092019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2019,
sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019
– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 07. 2019,
osemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2019,
devätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 12. 08. 2019,
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-

dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 08. 2019,
dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č.
V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 08. 2019,
dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č.
V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 10. 09. 2019,
dvadsiata tretia zmena bola schválená dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019,
dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č.
VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2019,
dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č.
VI/07/05122019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 10. 2019,
dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č.
VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 10. 2019,
dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č.
VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 11. 2019,
dvadsiata ôsma zmena bola schválená dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019,
dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č.
IX/04/12052020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 11. 12. 2019,
tridsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 12. 2019,
tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č.
IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 12. 2019,
tridsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č.
IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 12. 2019,
tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č.
IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2019.
Rozpočet obce k 31.12.2019

1 289 073,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 544 016,98

1 246 683,00
0,00
1 500,00
40 890,00
1 289 073,00

1 404 912,00
29 230,00
40 880,00
68 994,98
1 533 451,08

555 406,00
0,00
45 380,00
688 287,00
0,00

635 579,00
83 447,00
45 880,00
768 545,08
10 565,90

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
1 544 016,98

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 519 066,85

98,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 544 016,98 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 519 066,85 Eur, čo predstavuje 98,38 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
1 404 912,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 403 086,32

99,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 404 912,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 403 086,32 Eur, čo predstavuje 99,87 % plnenie.
Plnenie bežných príjmov podľa položiek:
111 – Daň z príjmov fyzickej osoby – z rozpočtovaných 666 034,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2019 v sume 666 034,27 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
121 – Daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 77 676,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019
v sume 77 675,86 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
133 – Dane za špecifické služby - z rozpočtovaných 35 568,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12.
2019 v sume 35 485,42 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,77 %,
212 – Príjmy z vlastníctva - z rozpočtovaných 67 735,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019
v sume 67 023,94 Eur, čo predstavuje plnenie na 98,95 %,
221 – Administratívne poplatky - z rozpočtovaných 5 795,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12.
2019 v sume 5 794,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,99 %,
222 – Pokuty, penále a iné sankcie - z rozpočtovaných 9 184,00 Eur bol skutočný príjem k 31.
12. 2019 v sume 9 183,68 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z rozpočtovaných
41 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 40 375,75 Eur, čo predstavuje plnenie
na 98,24 %,
243 – Z účtov finančného hospodárenia - z rozpočtovaných 355,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2019 v sume 354,74 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,93 %,
292 – Ostatné príjmy - z rozpočtovaných 3 585,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019
v sume 3 584,98 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
311 – Granty - z rozpočtovaných 1 010,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume
1 010,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,
312 – Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtovaných 496 870,00 Eur bol skutočný príjem
k 31. 12. 2019 v sume 496 563,18 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,94 %.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
779 278,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

779 195,55

99,99
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 666 034,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 666 034,27 Eur, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 77 676,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 77 675,86 Eur, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 65 061,95 Eur, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 12 514,31 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 99,60 Eur.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 308,05 Eur.
Daň za psa 1 259,97 Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 217,46 Eur
Daň za nevýherné hracie prístroje 80,00 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 971,89 Eur
Daň za jadrové zariadenia 12 956,10 Eur
b) nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
123 814,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

122 377,87

98,84

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 67 735,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 67 023,94 Eur, čo je
98,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 004,39
Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 63 019,55 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 56 079,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 55 353,93 Eur, čo je
98,71 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume
5 794,50 Eur, z pokút a penále za porušenie predpisov v sume 9 183,68 Eur, z poplatkov
a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (v rámci toho aj podnikateľská činnosť) v sume
38 546,75 Eur a z poplatkov a platieb za stravné v sume 1 829,00 Eur.
c) iné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
3 940,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 939,72

99,99

Z rozpočtovaných 3 940,00 Eur iných nedaňových príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 3 939,72 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia
a ostatné príjmy. Skutočný príjem pozostával z príjmov z úrokov z účtov finančného
hospodárenia v sume 354,74 Eur, z príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume
108,17 Eur, z príjmov z dobropisov v sume 2 117,48 Eur, z príjmov z vratiek v sume 361,15 Eur,
z príjmov z refundácií v sume 948,18 Eur a z iných príjmov v sume 50,00 Eur.
d) prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
497 880,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

497 573,18

99,94
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 497 880,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 497 573,18 Eur, čo predstavuje 99,94 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma
v EUR
3 679,19
82,00
680,13
460 994,00
192,66

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

5 054,28

ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky

18 602,40
194,72

ÚPSVaR Nové Zámky

1 583,80

Nitriansky samosprávny kraj

4 500,00

Fond na podporu umenia

1 000,00

Rôzni sponzori na Požitavské folklórne
slávnosti a na Traktormániu

1 010,00

Spolu

Účel
Matrika
Register adries
REGOB
Školstvo
Životné prostredie
Voľby prezidenta SR a voľby do
Európskeho parlamentu
Na obedy zadarmo v ZŠ a MŠ
Prídavky na deti pre záškolákov
Podpora miestnej a regionálnej
zamestnanosti
Na podporu kultúry, športu
a cestovného ruchu
Na knihy do knižnice
Na podporu Požitavských
folklórnych slávností a
Traktormánie
497 573,18

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
29 230,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

16 405,68

56,13

Z rozpočtovaných 29 230,00 Eur kapitálových príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
16 405,68 Eur, čo predstavuje 56,13 % plnenie.
Plnenie kapitálových príjmov podľa položiek:
233 – Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – z rozpočtovaných 9 072,00 Eur bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 072,35 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
322 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtovaných 20 158,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 7 333,33 Eur, čo predstavuje 36,38 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 9 072,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 072,35 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 20 158,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 333,33 Eur, čo
predstavuje 36,38 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie

Suma
v EUR

Nitriansky samosprávny kraj – MAS
Združenia Termál

7 333,33

Účel
Rekonštrukcia autobusových
zastávok

3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
40 880,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

30 579,37

74,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov 40 880,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
30 579,37 Eur, čo predstavuje 74,80 % plnenie.
Plnenie príjmových finančných operácií podľa položiek:
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – z rozpočtovaných 2 940,00 Eur bol skutočný
príjem k 31.12.2019 v sume 1 439,80 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,97 %.
454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rozpočtovaných 37 940,00 Eur bol skutočný
príjem k 31.12.2019 v sume 29 139,57 Eur, čo predstavuje plnenie na 76,80 %.
V roku 2019 boli do príjmových finančných operácií zapojené a použité nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume 1 439,80 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a do príjmových finančných
operácií bol tiež zapojený a následne čerpaný rezervný fond obce v sume 29 139,57 Eur.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
68 994,98

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

68 995,48

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 68 994,98 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
68 995,48 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:
Základná škola s materskou školou
68 995,48 Eur

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
1 533 451,08

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 442 722,40

94,08

Z rozpočtovaných 1 533 451,08 Eur celkových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 1 442 722,40 Eur, čo predstavuje 94,08 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
635 579,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

586 743,51

92,32

Z rozpočtovaných 635 579,00 Eur bežných výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 586 743,51 Eur, čo predstavuje 92,32 % čerpanie.
Čerpanie bežného rozpočtu podľa položiek:
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich
náhrad – z rozpočtovaných 227 649,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume
211 075,29 Eur, čo predstavuje čerpanie na 92,72 %,
614 – Odmeny - z rozpočtovaných 13 962,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume
13 039,00 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,39 %,
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - z rozpočtovaných 20 274,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 19 689,41 Eur, čo predstavuje čerpanie na 97,12 %,
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - z rozpočtovaných 5 302,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 3 317,96 Eur, čo predstavuje čerpanie na 62,58 %,
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne - z rozpočtovaných 60 781,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2019 v sume 57 612,08 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,79 %,
627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní - z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 3 965,26 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,13 %,
631 – Cestovné náhrady - z rozpočtovaných 439,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019
v sume 412,71 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,01 %,
632 – Energie, voda a komunikácie - z rozpočtovaných 56 755,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2019 v sume 53 906,30 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,98 %,
633 – Materiál - z rozpočtovaných 38 020,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume
27 934,59 Eur, čo predstavuje čerpanie na 73,47 %,
634 – Dopravné - z rozpočtovaných 18 109,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume
16 407,12 Eur, čo predstavuje čerpanie na 90,60 %,
635 – Rutinná a štandardná údržba - z rozpočtovaných 19 347,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2019 v sume 17 859,12 Eur, čo predstavuje čerpanie na 92,31 %,
637 – Služby - z rozpočtovaných 126 640,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume
119 296,04 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,20 %,
641 – Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtovaných 2 014,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2019 v sume 2 013,78 Eur, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %,
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - z rozpočtovaných 33 287,00
Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 32 629,23 Eur, čo predstavuje čerpanie na
98,02 %,
651 – Splácanie úrokov v tuzemsku - z rozpočtovaných 9 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2019 v sume 7 585,62 Eur, čo predstavuje čerpanie na 84,28 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
(príloha č. 1).
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 241 611,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
224 114,29 Eur, čo je 92,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce Maňa.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 90 357,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
84 584,71 Eur, čo je 93,61 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 259 310,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
235 815,88 Eur, čo je 90,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného
úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a
ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 35 301,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
34 643,01 Eur, čo predstavuje 98,14 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných výdavkov 9 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 585,62
Eur, čo predstavuje 84,28 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
83 447,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

41 552,26

49,79

Z rozpočtovaných 83 447,00 Eur kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 41 552,26 Eur, čo predstavuje 49,79 % čerpanie.
Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa položiek:
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív - z rozpočtovaných 26 707,00 Eur bolo skutočné
čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 11 474,09 Eur, čo predstavuje čerpanie na 42,96 %,
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpočtovaných 20 700,00 Eur
bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 7 163,52 Eur, čo predstavuje čerpanie na 34,61 %,
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - z rozpočtovaných 36 040,00 Eur bolo
skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 22 914,65 Eur, čo predstavuje čerpanie na 63,58 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu (príloha č. 1).
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 11 707,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 11 474,09 Eur, čo
predstavuje 98,01 % čerpanie.
b) výmena 4 kusov autobusových zastávok vo Veľkej Mani
Z rozpočtovaných 9 333,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9 298,32 Eur, čo
predstavuje 99,63 % čerpanie.
c) vybudovanie chodníkov v cintoríne v Malej Mani
Z rozpočtovaných 9 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 699,84 Eur, čo
predstavuje 85,55 % čerpanie.
d) nákup konvektomatu do jedálne Základnej školy
Z rozpočtovaných 7 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 163,52 Eur, čo
predstavuje 99,49 % čerpanie.
e) vybudovanie prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani
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Z rozpočtovaných 4 834,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4 833,60 Eur, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
f) vybudovanie chodníka na cintoríne vo Veľkej Mani
Z rozpočtovaných 1 083,00 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 082,89 Eur, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
45 880,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

45 879,10

100,00

Z rozpočtovaných 45 880,00 Eur finančných výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 45 879,10 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie výdavkových finančných operácií podľa položiek:
821 – Splácanie tuzemskej istiny – z rozpočtovaných 45 880,00 Eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 45 879,10 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100,00 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu (príloha č. 1).
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
763 157,08

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

763 159,53

100,00

Z rozpočtovaných 763 157,08 Eur bežných výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 763 159,53 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie je
prílohou Záverečného účtu (príloha č. 2).
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :
Základná škola s materskou školou
763 159,53 Eur
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
5 388,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

5 388,00

100,00

Z rozpočtovaných 5 388,00 Eur kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 5 388,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu rozpočtovej organizácie je
prílohou Záverečného účtu (príloha č. 2).
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Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:
Základná škola s materskou školou
5 388,00 Eur

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 472 081,80
1 403 086,32
68 995,48

1 349 903,04
586 743,51
763 159,53

122 178,76
16 405,68
16 405,68
0,00

46 940,26
41 552,26
5 388,00

- 30 534,58
91 644,18

Príjmy z finančných operácií

30 579,37

Výdavkové finančné operácie

45 879,10

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce

- 15 299,73
1 519 066,85
1 442 722,40
76 344,45
a) 69,00 Eur – nevyčerpané
dopravné za rok 2019
b) 6 224,40 Eur – nevyčerpané
prostriedky na stravu pre deti
v ZŠ a v MŠ
c) 6 395,76 Eur – tvorba fondu
údržby a opráv za rok 2019
63 655,29

Prebytok rozpočtu v sume 91 644,18 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
91 644,18 Eur
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 293,40 Eur, a to na :
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- dopravné pre žiakov základnej školy
69,00 Eur,
- stravu pre deti v ZŠ a v MŠ
6 224,40 Eur,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov v sume 6 395,76 Eur,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume –15 299,73 Eur bol v roku 2019 krytý prebytkom
bežného a kapitálového rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 63 655,29 Eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZS k 01.01.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. III/04/24042019 zo dňa 24. 04. 2019 na
nákup konvektomatu do jedálne Základnej
školy,
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. IV/06/26062019 zo dňa 26. 06. 2019 na
dofinancovanie asfaltovania prístupovej
cesty k domu smútku v Malej Mani,
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. IV/06/26062019 zo dňa 26. 06. 2019 na
kúpu pozemku na Námestí M. R. Štefánika
(budova bývalého MNV),
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. IV/06/26062019 zo dňa 26. 06. 2019 na
vybudovanie chodníkov v cintoríne v
Malej Mani,
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. IV/06/26062019 zo dňa 26. 06. 2019 na
čiastočnú rekonštrukciu strechy budovy na
Domovine 1,
 uznesenie Obecného zastupiteľstva v Mani
č. IV/06/26062019 zo dňa 26. 06. 2019 na
spolufinancovanie výmeny autobusových
zastávok.
KZ k 31.12.2019

Suma v Eur
6 854,11
91 086,14

6 854,11

1 833,60

8 321,00

7 699,84

2 466,03

1 964,99
68 800,68
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Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 01.01.2019
Prírastky - povinný prídel – 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v Eur
2 492,28
1 841,58
241,40
4 092,46

Fond prevádzky, údržby a opráv
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 01.01.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu:
KZ k 31.12.2019

Suma v Eur
32 104,20
6 395,76
0,00
38 499,96

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

4 626 329,10

4 587 917,71

Neobežný majetok spolu

4 236 148,48

4 151 482,12

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 840 756,01

3 756 089,65

Dlhodobý finančný majetok

395 392,47

395 392,47

Obežný majetok spolu

385 756,59

431 022,79

618,48

329,04

167 393,61

169 788,59

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

32 999,77

28 264,71

Finančné účty

184 744,73

232 640,45

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

4 424,03

5 412,80

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2019 v Eur

KZ k 31.12.2019 v Eur

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 626 329,10

4 587 917,71

Vlastné imanie

3 067 512,87

3 114 443,79

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

3 067 512,87

3 114 443,79

784 179,44

750 182,52

2 531,24

3 226,43

877,63

7 547,40

Dlhodobé záväzky

622 993,83

594 813,04

Krátkodobé záväzky

84 851,91

88 050,82

Bankové úvery a výpomoci

72 924,83

56 544,83

Časové rozlíšenie

774 636,79

723 291,40

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31. 12. 2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

56 544,83 Eur
595 469,55 Eur
5 190,70 Eur
6 224,40 Eur
14 693,02 Eur
13 309,84 Eur
58 750,18 Eur

Stav úverov k 31.12.2019
Výška
poskytnutého
úveru v Eur

Zostatok úveru
(istiny)
k 31. 12. 2019 v
Eur

Rok
splatnosti

Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko, a. s.
Prima banka
Slovensko, a. s.
Prima banka
Slovensko, a. s.
Prima banka
Slovensko, a. s.
Štátny fond
rozvoja bývania
Štátny fond
rozvoja bývania

financovanie vonkajších
prípojok k 2 x 7 b. j.

70 000,00

24 369,99

2024

revitalizácia centra obce

31 000,00

5 877,00

2021

35 000,00

7 460,00

2022

23 541,84

18 837,84

2023

výstavba 2 x 6 b. j.

438 060,15

259 590,40

2036

výstavba 2 x 7 b. j.

486 380,00

335 879,15

2039

Amfiteáter v parku výstavba
Rekonštrukcia okien
telocvične
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- 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 31.12.2019

1 356 549,06
58 327,88
1 414 876,94
56 544,83
595 469,55
652 014,38
595 469,55
595 469,55
56 544,83

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

56 544,83

1 414 876,94

4,00 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu štátnej správy
- dotácie z rozpočtu VÚC
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

1 356 549,06
58 327,88
1 414 876,94
432 383,83
20 242,52
4 610,00
457 236,35
957 640,59
45 879,10
1 404,28
6 181,34
53 464,72

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

53 464,72

957 640,59

5,58 %
16

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Maňa nemala v roku 2019 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec Maňa v roku 2019 poskytla, v súlade s VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Maňa vrátane jeho dodatkov, dotácie na bežné výdavky právnickým
osobám na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Obecný futbalový klub Maňa – bežné výdavky na
činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-3-

Rozdiel
(stĺ. 2 - stĺ. 3 )

12 000,00

12 000,00

0,00

650,00

650,00

0,00

900,00

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

2 320,00

2 269,35

50,65

1 500,00

1 500,00

0,00

5 500,00

4 334,42

1 165,58

2 000,00

2 000,00

0,00

25 770,00

24 553,77

1 216,23

-2-

-4-

Slovenský zväz záhradkárov, základná
organizácia 12 – 43 Maňa – bežné výdavky na
činnosť
Miestny odbor Matice Slovenskej v Mani – bežné
výdavky na činnosť
Vinohradnícky spolok Stará Hora – bežné
výdavky na činnosť
Stolnotenisový klub Maňa – bežné výdavky na
činnosť
o. z. N Dance Company – tancom k rozvoju –
bežné výdavky na tanečnú sezónu 2019 a podporu
tréningového procesu
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa – bežné
výdavky na rekonštrukciu farského kostola
a výmenu vnútorného zariadenia farského kostola
Máňanská muzička o. z. – bežné výdavky na
rekonštrukciu, revíziu a notografické spracovanie
repertoáru ľudovej hudby Máňanská muzička
Spolu
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie ohlasovacej živnosti.
Predmetom podnikania je:
- zber a odvoz komunálneho odpadu, okrem nebezpečného odpadu,
- vývoz fekálií,
- nákladná cestná doprava nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane
prípojného vozidla,
- piliarske práce,
- služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou v rozsahu voľných živností,
- odhŕňanie snehu,
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva
výbuchu zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov.
V roku 2019 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
8 093,94 Eur
Celkové výnosy
9 551,33 Eur
Hospodársky výsledok – zisk po zdanení 1 457,39 Eur
Na základe § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. navrhujeme prostriedky získané
z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení v sume 1 457,39 Eur
použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2019.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, dary a granty
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v Eur

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s materskou
školou

285 762,89

285 762,89

0,00
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, od NSK
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v Eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v Eur

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s materskou
školou

482 853,64

482 784,64

69,00*

* v tom 69,00 Eur nevyčerpané dopravné prenesené do roku 2020

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
V roku 2019 obec nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
V roku 2019 obec nemala založenú žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v Eur
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-4-

bežné výdavky - matrika

3 679,19

3 679,19

0,00

bežné výdavky - REGOB

680,13

680,13

0,00

Bežné výdavky – register adries

82,00

82,00

0,00

192,66

192,66

0,00

194,72

194,72

0,00

18 602,40

12 378,00

6 224,40

1 583,80

1 583,80

0,00

5 054,28

4 221,47

832,81

460 994,00

460 925,00

69,00

-1-

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra

bežné výdavky – životné

Slovenskej republiky

prostredie

ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky

bežné výdavky - prídavky na deti
– záškolákov
bežné výdavky - strava pre deti
v ZŠ a v MŠ

Rozdiel
(stĺ. 3 - stĺ. 4 )
-5-

bežné výdavky - projekt: rozvoj
a podpora miestnej a regionálnej
ÚPSVaR Nové Zámky

zamestnanosti a podpora
vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ vo veku 50
rokov a viac

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

bežné výdavky – Voľby
prezidenta SR 2019 a Voľby do
EP 2019

Ministerstvo vnútra

bežné výdavky - normatívne

Slovenskej republiky

a nenormatívne prostriedky pre
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ZŠ s MŠ
Spolu

491 063,18

483 936,97

7 126,21*

* v tom 6 224,40 Eur nevyčerpaná dotácia na stravu pre deti v ZŠ a v MŠ vrátená v roku 2020; 832,81 Eur vrátenie
nevyčerpanej dotácie na voľby prezidenta SR 2019 a voľby do EP 2019 a 69,00 Eur nevyčerpané dopravné
prenesené do roku 2020

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
Eur
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v Eur
-4-

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Rozdiel
(stĺ. 3 - stĺ. 4 )
-5-

bežné výdavky – akvizícia
Fond na podporu umenia

kníh pre Knižnicu V. J.
Gajdoša v Mani

Spolu

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2019 finančné prostriedky z iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj –
prostredníctvom MAS Termál
Spolu

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

4 500,00

4 500,00

0,00

7 333,33

7 333,33

0,00

11 833,33

11 833,33

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Monitorovacia a hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2019
Príloha č.3 Záverečného účtu.
Vypracoval:
Ing. Matej Polák

Predkladá:
Ing. Igor Sádovský

V Mani, dňa 01. 06. 2020
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Maňa za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Maňa za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 63 655,29 Eur na tvorbu
rezervného fondu za rok 2019,
b) použitie prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej
činnosti po zdanení v sume 1 457,39 Eur na tvorbu rezervného fondu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
65 112,68 Eur.
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Prílohy:
Príloha č. 1:

Plnenie výdavkov za
rok 2019 - obec

Príloha č. 2:

Plnenie výdavkov za
rok 2019 - ZŠ s MŠ

Príloha č. 3:

Monitorovacia
správa za rok 2019
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