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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KOLINOVCE ZA ROK 2020
1. Rozpočet obce Kolinovce
Základným nástrojom finančného hospodárenie 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 2019 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 dňa 13.12.2019 uznesením č. 128/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená RO1 (starostka obce) dňa 20.3.2020
- druhá zmena schválená RO2 dňa 31.3.2020 uznesením č. 146/2020
- tretia zmena schválená RO3 (starostka obce) dňa 29.6.2020
- štvrtá zmena schválená RO4 (starostka obce) dňa 29.6.2020
- piata zmena schválená RO5 (starostka obce) dňa 30.6.2020
- šiesta zmena schválená RO6 dňa 24.9.2020 uznesením č.195/2020
- siedma zmena schválená RO7 dňa 23.10.2020 uznesením č.205/2020
- ôsma zmena schválená RO8 dňa 21.12.2020 uznesením č. 225/2020
- deviata zmena schválená RO 9 (starostka obce) dňa 30.12.2020

Rozpočet obce
k 31.12.2020

Schválený rozpočet

PRÍJMY CELKOM
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
VÝDAVKY CELKOM
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

271 450,00

312 017,00

259 450,00
0,00
12 000,00
271 450,00

288 172,00
247,00
23 598,00
312 017,00

216 310,00
55 140,00
0,00
0,00

260 877,00
51 140,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov
Schválený rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
poslednej zmene
312 017,00
277 278,06
88,87
Z rozpočtovaných celkových príjmov 312 017,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške
277 278,06 €, čo predstavuje 88,87 % plnenie.
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BEŽNÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
poslednej zmene
288 172,00
257 937,33
89,51
Z rozpočtovaných bežných príjmov 288 172,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške
257 937,33 €, čo predstavuje 89,51 % plnenie.
a)daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
219 261,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

212 815,86

97,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 210 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 332,43 €, čo predstavuje plnenie na 97,30 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 536,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 3 534,67 €, čo predstavuje
99,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 700,28 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume
1 834,39 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 225,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 224,61 € čo predstavuje 99,83
% plnenie.
Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávku na dani z nehnuteľností a za psa vo výške 1 262,04 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 4 724,15 € čo predstavuje
85,89 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávku na poplatku za KO vo výške 1 336,01 €.
b)nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
12 337,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

10 947,97

88,74

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 317,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 855,88 €, čo predstavuje
plnenie na 86,10 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu pozemkov vo výške 2 637,78€
(hrobové miesta) a príjem z prenájmu KD vo výške 88,00 Eur. V roku 2020 vyplatila PVS a.s. Poprad
dividendy vo výške 130,10 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 9 020,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 8 092,09 €, čo predstavuje
89,71 % plnenie.
Administratívne poplatky – správne poplatky za potvrdenia, stavebné konania, osvedčovanie.
Medzi iné poplatky a platby patria poplatky za predaj smetných nádob, poplatky za hlásenie v obecnom
rozhlase, poplatky za MŠ, platby zamestnancov za stravné, platby rodičov za stravné detí v ŠJ (kód 72f).
c)iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020
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% plnenia

2 554,00

2 553,49

99,98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 554,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2 553,49 €, čo predstavuje plnenie na 99,98 %. Uvedený príjem tvoria vrátky preplatkov z r.2019 od
SPP a ZP Dôvera. Čiastka 1 916,00 Eur (kód zdroja 46) bola vyzbieraná od dobrovoľných darcov pre
manželov Kiferových po požiari rodinného domu – Kolinovce č. 58.
d)prijaté bežné granty a transfery
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
54 020,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

31 620,01

58,53

Z rozpočtovaných grantov a transferov 54 020,00 € bol skutočný príjem vo výške 31 620,01 €, čo
predstavuje plnenie na 58,53 %.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Prezídium HaZZ - DHZO
UPSVaR Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Štatistický úrad SR
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Envirofond (odpadové hospod.)
OU SNV
UPSVaR Spišská Nová Ves

Suma v €
192,39
18,00
55,40
2 029,00
1 101,46
25,19
851,12
2 419,20
16,60
3 000,00
48,68
40,00
4 280,43
106,42
1 792,00
334,47
1 472,10
213,24
3 180,32
9 773,49

Účel
Hlásenie pobytu občanov REGOB
Register adries
Životné prostredie
Nenormatívne financovanie školstva
Voľby do NRSR
Cestná doprava a pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Strava hmotná núdza
Školské pomôcky hmotná núdza
Výstroj a výzbroj pre DHZO
Osobitný príjemca PnD
Refundácia mzdy skladníka CO
Refundácia mzdových nákladov §50j
Refundácia mzdových nákladov §52 AČ
SODB 2021 – sčítanie domov
Refundácia mzdových nákladov §54
Refundácia mzdových nákladov §60 CHP
Envirofond
Refundácia nákladov COVID-19
Projekt udržanie zamestnanosti v MŠ

Granty a transfery boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom. Čiastka 670,50 Eur (kód zdroja
46) tvorí príjem z tomboly z akcie Gulášmajster 2020. Rozpočtovaný grant vo výške 22 000,00 Eur
(Multifunkčné ihrisko) sa nerealizoval a nebola podpísaná ani zmluva a poskytnutí dotácie z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte spôsobenom vážnymi pandemickými
okolnosťami.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
247,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

246,58

99,83

Rozpočtované kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja pozemkov:
Parcela C KN č.294 k.ú. Kolinovce (Sokol Štefan Ing., Timčík Roman)
Parcela C KN č.348 k.ú. Kolinovce (Ondová Lucia) 205,84 Eur.
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40,74 Eur.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
23 598,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

19 094,15

80,91

V roku 2020 boli do príjmových finančných operácií zapojené finančné prostriedky v minulého roka:
z účtu školskej jedálne so stavom k 1.1.2020 – 208,94 €, Nevyčerpané kapitálové dotácie na zariadenie
KD – 7 497,00 €, Projekt TESCO (pocitový chodník MŠ) – 113,21 €.
Vláda SR uznesením č.494 z 12. augusta 2020 poskytla bezúročnú návratnú finančnú výpomoc
subjektom územnej samosprávy ako kompenzáciu za výpadok podielových daní spôsobených COVID19. Obec prijala výpomoc dňa 8.10.2020 vo výške 11 275,00 € (kód 20).

3. Rozbor čerpania výdavkov
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
312 017,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

234 311,78

75,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 312 017,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
234 311,78 €, čo predstavuje plnenie na 75,10 %.
BEŽNÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
260 877,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

217 835,55

83,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 260 877,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
217 835,55 €, čo predstavuje plnenie na 83,50 %.

v sume

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 122 631,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 102 948,10 €,
čo je 83,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, stavebného úradu,
finančného kontrolóra, požiarneho technika, aktivačných pracovníkov a pracovníkov prijatých na
základe dohody s UPSVaR a z iných projektov.
Poistné a príspevky do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 43 250,20 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 37 751,45 €, čo
je 87,29 % čerpanie.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 87 579,80 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 70 062,05 €, čo
je 80,00 % čerpanie. Položky zahŕňajú prevádzkové výdavky ako sú cestovné, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640)
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Z rozpočtovaných výdavkov 7 416,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 073,95 €, čo je
95,39 % čerpanie. Položky zahŕňajú úhradu členských príspevkov, dotácie z RO na folklór a DHZ,
finančný príspevok dôchodcom.
Transfery vo výške 500,00 Eur (v zmysle §3 ods.4 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
schválené OZ Uznesením č. 141/2020 zo dňa 22.1.2021 na nákup stavebného materiálu) a 1 916,00 Eur
(transfer sprostredkovaný obecným úradom od dobrovoľných darcov) bol vyplatený manželom Vlaste
a Jurajovi Kiferovým po ničivom požiari rodinného domu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami (650)
V roku 2020 nebol splácaný žiadny úver.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
51 140,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16 476,23

32,22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 51 140,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
16476,23 €, čo predstavuje plnenie na 32,22 %. Rozpočtovaný grant vo výške 22 000,00 Eur
(Multifunkčné ihrisko) sa nerealizoval z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte
počas COVID-19.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
Realizácia nových stavieb:
-spracovanie štúdie a žiadosti „Bezpečné detské ihrisko“ 510,00 €
- zameranie polohopisov a výškopisov, spracovanie štúdie – rozšírenie cintorína 1 250,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia:
- pripravovaná rekonštrukcia Lávky cez Hornád (Oceľové schodisko) – projektová štúdia, vypracovanie
rozpočtu, verejná súťaž 1 340,00 €
- projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcU“ - spracovanie tepelnotechnického posudku
a žiadosti o dotáciu na Envirofond 560,00 €
- vypracovanie PD pre stavebné povolenie -„Zvýšenie energetickej účinnosti KD„ 3000,00 €
(pokračovanie z r.2019)
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia:
– na detské ihrisko vo dvore MŠ bola zakúpená certifikovaná prevažovacia hojdačka za 756,60 €
Interiérové vybavenie:
-nábytok na mieru – kancelárie OcU (dokončenie z r. 2019) 1 595,00 €
-šatňová zostava do HZ na zásahové oblečenie a vybavenie DHZO 540,00 €
- interiérové vybavenie kultúrneho domu: dotácia + spoluúčasť „Nákup nábytku a zariadenia do
kultúrneho domu, ktorého súčasťou je aj kuchyňa“, zakúpené nové stoličky a stoly 6 361,23 €
(pokračovanie z r.2019)
Pozemky:
-v rámci vysporiadania pozemkov pod obecným cintorínom boli v zmysle § 63 zákona SNR č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti notárskou zápisnicou nadobudnuté pozemky (prípadne podiely)
formou vydržania: parcely C KN č.160/1, C KN č.160/3, C KNč.159/2
- 563,40 €
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ
Schválený rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020
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% plnenia

0,00

0,00

100,00

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2020 neboli.

4. Hospodárenie za rok 2020
Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce
a vyššie územne celky v znení neskorších predpisov výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom
účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.
Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy

257 937,33

Bežné výdavky

217 835,55

BEŽNÝ ROZPOČET

+ 40 101,78

Kapitálové príjmy

246,58

Kapitálové výdavky

16 476,23

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

-16 229,65

+23 872,13
-

3 410,57

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

20 461,56

Príjmy z finančných operácií

19 094,15

Výdavky z finančných operácií
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

0,00
+ 19 094,15

PRÍJMY SPOLU

277 278,06

VÝDAVKY SPOLU

234 311,78

Hospodárenie obce

42 966,28

Vylúčenie z prebytku

- 3 410,57

Upravené hospodárenie obce

+ 39 555,71

Prebytok rozpočtu v sume 23 872,13 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 3 410,57
EUR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť v sume 20 461,56 EUR na tvorbu rezervného
fondu.

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
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znení neskorších predpisov v sume 19 094,15 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
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:
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky (Nákup nábytku
a zariadenia do kultúrneho domu, ktorého súčasťou je aj kuchyňa 12 000 EUR) v sume
1 135,77 EUR,
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na krytie
výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v sume 1 723,15 EUR,
 nevyčerpané prostriedky z OU Košice účelovo určené pre deti, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky v sume 435,13 EUR,
 nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné v sume 116,52 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 39 555,71 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára RF v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití RF
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za
uplynulý rok
Úbytky –
-

4 552,64
5 030,01

použitie

0,00

krytie schodku rozpočtu

RF k 31.12.2020

9 582,65

Sociálny fond
Obec vytvára SF v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu
upravuje Vnútorná smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

430,19

Prírastky - povinný prídel (1,05 %)

880,48

Úbytky –

466,30

použitie (stravovanie)

-

príspevok

0,00

-

životné jubileum

0,00

SF k 31.12.2020

844,37
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6. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020

KS k 31.12.2020

475 403,85

507 074,67

442 425,94

436 624,04

Dlhodobý hmotný majetok

352 912,14

347 110,66

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

89 513,80

89 513,38

32 670,86

71 777,73

821,54

976,68

7 959,46

11 281,11

23 889,86

59 519,94

307,05

672,90

MAJETOK SPOLU
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
SPOLU
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie so subj. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020
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KS k 31.12.2020

475 403,85
318 592,94

509 074,67
344 437,45

318 592,94
23 278,20

344 437,45
33 233,67

600,00

500,00

430,19
14 751,01

844,37
17 320,25

133 532,71

131 403,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzkov voči:
-dodávateľom
-zamestnancom
-poisťovniam
-daňovému úradu
-štát. rozpočtu
-bankám
-štátnym fondom
-ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.20

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v Eur
3 440,53
7 614,10
5 133,24
1 086,79

Z toho v lehote
splatnosti
3 440,53
7 614,10
5 133,24
1 086,79

45,59
17 320,25

45,59
17 320,25

Z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2020
Poskytovateľ
MF SR


rok realizácie
2020

výška čerpania v €
11 275,00

Splátky v €

zostatok k 31.12. v €
11 275,00

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 vláda Slovenskej republiky, ako
kompenzáciu za výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy, reagujúc na výrazný pokles výberu
dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
494 z 12. augusta 2020 poskytla bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy
na výkon ich samosprávnych pôsobností. Bezúročnú návratnú finančnú výpomoc obec prijala 8.10.2020
(SU 273). Splatnosť v r.2027, 1. splátka v r.2024.

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 naplnenie 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
- 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
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU
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Suma v EUR
245 658,85
245 658,85
11 275,00

11 275,00

- zostatok istiny v úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Enviromentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov z EU
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

11 275,00

11 275,00

Zostatok istiny
k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm.a)
v%

11 275,00

245 658,85

4,59

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
- 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 z MF SR
- dotácie z UPSVaR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
821005
651002
Spolu splátka istiny a úrokov 31.12.2020

Suma v EUR
245 658,85
245 658,85
245 658,85

245 658,85
245 658,85

0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm.b)
v%

0,00

245 658,85

0,00

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Kolinovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám

Žiadateľ dotácie

poskytnuté financie

skutočne čerpané

DHZ Kolinovce

400,00

300,47

FSk Kalina Kolinovce

400,00

400,00

ZO Jednota dôchodcov

150,00

150,00







V roku 2020 obec prijala tri žiadosti o dotáciu podľa §7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v zmysle VZN
č. 1/2012 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. Všetky žiadosti boli OZ schválené, poskytnuté dotácie
boli čerpané v plnej výške, prípadne čiastočne, a vyúčtované.
DHZ - uznesenie OZ č. 147/2020 zo dňa 31.03.2020
FSk Kalina - uznesenia OZ č. 148/2020 zo dňa 31.03.2020
ZO Jednota dôchodcov - uznesenie OZ č. 149/2020 zo dňa 31.03.2020 - finančný príspevok vo výške
150,00 €

10. Podnikateľská činnosť
Obec Kolinovce nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Vysporiadanie finančných vzťahov
Voči: - zriadený a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VUC
(v súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. má obec finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným


Obec nemá zriadenú a založenú PO

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves

Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves

Účelové určenie
Hlásenie pobytu občanov
REGOB
Register adries
Životné prostredie
Nenormatívne
financovanie školstva
Voľby do NR SR
Cestná doprava
a pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Strava hmotná núdza
Šk. pomôcky HN
Osobitný príjemca PnD
Refundácia mzdy skl. CO
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Poskytnuté
192,39

Použité
192,39

18,00
55,40
2 029,00

18,00
55,40
1 593,87

1 101,46
25,19

1 101,46
25,19

851,12
2 419,20
16,60
48,68
40,00

851,12
2 419,20
16,60
48,68
40,00

Rozdiel

435,13

UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Štatistický úrad SR
UPSVaR Spišská Nová Ves
UPSVaR Spišská Nová Ves
Envirofond
MVSR
Prezídium HaZZ - DHZO

Refundácia §50j
Refundácia §52 AČ

SDBO 2021

4 280,43
106,42
1 792,00
334,47
1 472,10
213,24
12 000,00
3 000,00

4 280,43
106,42
68,85
334,47
1 472,10
213,24
10 864,23
3 000,00

Refundácia §54
Refundácia §60 CHP
Odpadové hospodárstvo
Vybavenie KD
Výstroj a výzbroj pre
DHZO
Refundácia COVID-19
OU SNV
3 180,32
3 180,32
Udržanie zamestnanosti v
UPSVaR Spišská Nová Ves
9 773,49
9 773,49
MŠ
 Obec má všetky finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu k 31.12.2020 vysporiadané.
 Rozdiel 3 294,05 € sa prenáša do r. 2021.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom


Obec v r. 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí


Obec v r. 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inou obcou.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VUC


Obec v r. 2020 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VUC.
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1 723,15

1 135,77

