
 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce Repejov 

za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Peter Cipka, starosta obce 

Spracoval: Ing. Jaroslava Španová 

Zverejnený na verejnú diskusiu 11.5.2020 a zároveň aj na webovej stránke obce 11.5.2020 

v zmysle §16, ods. 9 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

V Repejove, apríl 2020. 



Tento záverečný účet obce je spracovaný v zmysle §16, ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje: 

a) údaje o plnení rozpočtu obce v členení podľa §10, ods.3 tohto zákona v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou 

b) bilanciu aktív a pasív 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu 

d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z.z.  

Obec nemá založenú právnickú osobu a ako malá obec nie je povinná hodnotiť plnenie 

programu obce, nevykonáva ani podnikateľskú činnosť. 

a) Údaje o plnení rozpočtu 

Rozpočet Príjmy Výdavky Prebytok/schodok 

Bežný rozpočet 57955,27 57725,67 +229,60 

Kapitálový rozpočet 20 000 200 +19 800 

Spolu 77 955,27 57925,67 +20 029,60 

 

Finančné operácie 20 100 -80 
 

 Výsledkom rozpočtového hospodárenia zisteného podľa §10, ods.3 písm. a) a b) Zák. 

č.583/2004 Z.z. je prebytok 149,60 €. Z prebytku sú vylúčené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky (poskytnutých 20 000€, vyčerpaných 200 €, z prebytku sa vylučuje 19 800 €) 

 Nevyčerpané prostriedky sa v zmysle §16, ods. 7 Zák. č. 583/2004 Z.z. prevedú na 

osobitný účet a v roku 2020 sa zaradia do rozpočtu ako príjmová finančná operácia.   

 Údaje v plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v priloženom výkaze 

FIN 1-12 k 31.12.2019. 

b) Bilancia aktív a pasív 

Na strane aktív došlo k navýšeniu stavu – je to však krátkodobý jav, pretože sa jedná 

o ponechanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov na účte, tieto budú vyčerpané 

v roku 2020. 

Na strane pasív došlo k zhoršeniu stavu v dôsledku navýšenia objemu návratných zdrojov 

financovania o 1822,13 € 

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu obce 

Celková suma dlhu obce je 27 920 eur a činí 52,58% zo skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Nakoľko celková suma dlhu je viac ako 50% skutočných bežných príjmov v roku 2018 (ale 

menej ako 58%) je nutné postupovať podľa §17 , ods. 9 Zák. č. 583/2004 Z.z. a prijať opatrenie 

na zníženie celkovej sumy dlhu obce. 



Ku dňu zostavovania tohoto záverečného účtu obce je už známa skutočnosť, že podiel 

návratných zdrojov financovanie v roku 2020 (27 920 € - ak sa nenavýši v priebehu roka ) zo 

skutočných bežných príjmov za rok 2019 ( 57 955,27 €) je 48,18% a nebude nutné prijímať 

reštriktívne opatrenia. 

d) Prehľad o poskytnutých dotáciách 

Z rozpočtu obce nebola poskytnutá žiadna dotácia. 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Repejove schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2019 bez 

výhrad a prebytok rozpočtu 149,16 € použiť na splátku úveru v roku 2020. 


