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Záverečný účet obce 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 37.
Rozpočet bol zmenený tri krát:
- prvá zmena schválená dňa 28.3.2019 uznesením č. 86
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2019 uznesením č. 93
- tretia zmena schválená dňa 3.10.2019 uznesením č. 154
Úprava rozpočtu bola v priebehu roka vykonávaná aj rozpočtovými opatreniami v počte 139,
z toho pre rozpočtovú organizáciu – Základnú školu s materskou školou Hniezdne v počte 40.
Rozpočet obce k 31.12.2019
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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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1 521 783

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 794 717

1 234 639
119 865
125 179
42 100
1 521 783

1 380 282
165 796
179 063
69 576
1 791 089

587 505
145 079
175 435
613 764
0

655 594
214 008
175 435
746 052
3 628
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 794 717,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 489 414,66

82,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 794 717,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 489 414,66 EUR, čo predstavuje 82,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 380 282,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 315 679,36

95,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 380 282,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 315 679,36 EUR, čo predstavuje 95,32 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
572 331,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

580 633,92

101,45

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 518 752,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 531 588,83 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,47 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 33 743,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31 373,76 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92,98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 275,12 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 24 949,15 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 149,49 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31 012,26 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 361,50
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 433,75 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 928,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 927,96 EUR, čo
predstavuje plnenie na takmer 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 850,56 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 77,40 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 155,04 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 8,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8,16 EUR, čo predstavuje
plnenie 100 %. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného
priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 685,57 EUR, čo
predstavuje plnenie na 88,52 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15 916,41 EUR, za
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nedoplatky z minulých rokov 769,16 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku
za KO a DSO v sume 14 509,13 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49,64 EUR, čo
predstavuje plnenie 99,28 %. K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
241 333,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

168 453,31

69,80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 217 546,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 145 396,57 EUR,
čo je 66,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 421,19 EUR,
príjem z podnikateľskej činnosti 117 548,38 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 869,04 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 557,96 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 270,00 EUR, čo je
90,83 % plnenie.
Pokuty, penále a iné sankcie:
Z rozpočtovaných 61,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60,46 EUR, čo je 99,11
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 20 104,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 704,65 EUR, čo
je 98,01 % plnenie.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 22,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21,63 EUR, čo je 98,32
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
5 457,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 456,86

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 457,00 EUR, bol skutočný príjem v sume
5 456,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 4 403,39
EUR a z náhrad poistného plnenia v sume 1 053,47 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 561 161,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
561 135,27 EUR, čo predstavuje takmer 100,00 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
225,00
2 160,74
5 120,46
480,81
22,80
16 026,00
470 949,00
1 902,84
62,94
136,20
1 782,77
4 021,55

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Účel
skladník CO
voľby prezidenta SR, voľby do EP
PK – matrika
PK – register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné prostredie

prevádzka chráneného pracoviska
podpora vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených
UoZ
–
Šanca
na
zamestnanie

166,00 podpora výchovy k plneniu školských

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

17 517,60

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

167,66

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Sociálna poisťovňa
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Fond na podporu umenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2 112,90
3 479,38
515,50
23 205,40
4 179,72
3 900,00
3 000,00

povinností
podpora
výchovy
k stravovacím
návykom
zabezpečenie
výkonu
osobitného
príjemcu

dávky – osobitný príjemca
dôchodok osobitný príjemca
odškodné – osobitný príjemca
terénna sociálna práca
NP PRIM
knihy a vybavenie knižnice
zabezpečenie zásahu schopnosti DHZO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
165 796,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

45 931,00

27,70

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 165 796,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 45 931,00 EUR, čo predstavuje 27,70 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 6 270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 270,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja 11 ks akcií v Prima banke, a.s.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 159 526,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39 661,00 EUR,
čo predstavuje 24,86 % plnenie.
V roku 2019 sa nerealizoval rozpočtovaný projekt výstavby cyklotrasy železničné priecestiekovanecký most z programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020. Očakávaný transfer na
túto investičnú výstavbu je 12 617,00 EUR zo štátneho rozpočtu SR a 107 248,00 EUR
z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom vedúceho partnera projektu – Európske
zoskupenie územnej spolupráce TATRY Nowy Targ. Realizáciu projektu ako aj jeho ukončenie
očakávame v priebehu roku 2020.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády Slovenskej republiky
Prešovský samosprávny kraj

Suma v EUR
Účel
37 000,00 výstavba multifunkčného ihriska
2 661,00 výstavba cyklotrasy – projekt
ĽRZ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
179 063,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

42 849,84

23,93

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 179 063,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 42 849,84 EUR, čo predstavuje 23,93 % plnenie.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 31 355,89 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 2 567,45 EUR
- prostriedky rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení
v sume 2 385,57 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 3 988,19 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2019 boli prijaté finančné zábezpeky rodičov detí materskej školy a žiakov základnej
školy na zabezpečenie stravovania z dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume
2 552,74 EUR. Tieto prostriedky sú klasifikované ako cudzie prostriedky.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou
školou Hniezdne
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
69 576,00

Skutočnosť k 31.12.2019
78 411,74

% plnenia
112,70

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69 576,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
78 411,74 EUR, čo predstavuje 112,70 % plnenie.
V tom:
- prijatý transfer na financovanie projektu Inkluzívna cesta v sume 26 105,50 EUR
- prijatý grant z Nadácie Mateja Tótha v sume 50,00 EUR
- z dobropisov a vratiek v sume 4 531,89 EUR
- za školné v sume 3 693,50 EUR
- za stravné v sume 34 534,60 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 9 496,25 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

---

Rozpočtová organizácia nemala rozpočtované príjmy a ani takéto príjmy neprijala.
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Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6 542,72

---

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania prijaté v roku 2018
v sume 3 989,98 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2019 boli prijaté finančné zábezpeky od rodičov detí a žiakov na stravovanie
poskytované z dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume 2 552,74 EUR, ktoré ale boli
na konci roka odvedené do rozpočtu obce. Prostriedky sú klasifikované ako cudzie prostriedky.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 791 089,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 412 657,02

78,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 791 089,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 412 657,02 EUR, čo predstavuje 78,87 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
655 594,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

584 865,49

89,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 655 594,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 584 865,49 EUR, čo predstavuje 89,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 200 898,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
192 330,83 EUR, čo je 95,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 74 652,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
64 078,05 EUR, čo je 85,84 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 346 512,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
304 868,54 EUR, čo je 87,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby:
Tovary a služby:
Cestovné náhrady
Energie, voda komunikácie

Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba

Nájomné za nájom
Služby

Rozpočtované
Skutočné čerpanie
% čerpania
výdavky v EUR
V EUR
447,00
433,72
97,03
41 383,00
39 431,71
95,28
37 411,00
37 373,91
99,90
18 626,00
18 579,04
99,75
44 132,00
44 131,81
100,00
1 230,00
674,07
54,80
203 283,00
164 244,28
80,80

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 21 612,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
15 161,22 EUR, čo predstavuje 70,15 % čerpanie.
Z toho boli poskytnuté:
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- Mestu Stará Ľubovňa na činnosť CVČ sumu 380,00 EUR
- Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzkové náklady Domu sv. Anny sumu 900,00 EUR
- Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne sumu 4 000,00 EUR
- na členské príspevky sumu 3 872,23 EUR
- na odchodné sumu 1 502,00 EUR
- na nemocenské dávky sumu 674,32 EUR
- formou osobitného príjemcu dôchodkové dávky v sume 3 457,69 EUR
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 11 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
8 426,85 EUR, čo predstavuje 70,70 % čerpanie.
Z toho:
- úroky z úveru v Prima banke, a. s. suma 5 085,00 EUR
- úroky z úveru zo ŠFRB suma 3 341,85 EUR
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
214 008,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

31 734,20

14,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 214 008,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 31 734,20 EUR, čo predstavuje 14,83 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) vrátenie dotácie na obstaranie územného plánu v dôsledku jeho neschválenia v zmluvnej
dobe
Z rozpočtovaných 9 412,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 412,20 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) obstaranie projektovej dokumentácie pre rozšírenie kapacity ČOV
Z rozpočtovaných 9 650,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 750,00 EUR,
čo predstavuje 90,67 % čerpanie.
c) rozšírenie kapacity ČOV – dodávka a montáž prístrojov a zariadení
Z rozpočtovaných 10 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 12 320,00
EUR, čo predstavuje 120,20 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
175 435,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

55 596,74

31,69

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 175 435,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 55 596,74 EUR, čo predstavuje 31,69 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 175 435,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 55 569,95 EUR, čo predstavuje
31,68 %.
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Z toho:
- splátka istiny úveru v Prima banke, a.s. suma 38 000,00 EUR
- splátka istiny úveru zo ŠFRB suma 17 569,95 EUR
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
741 701,00

Skutočnosť k 31.12.2019
733 556,65

% čerpania
98,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 741 701,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 733 556,65 EUR, čo predstavuje 98,90 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
4 351,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

4 351,20

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 351,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 4 351,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
0,00
2 552,74

% čerpania
---

Výdavkové finančné operácie predstavujú sumu finančných zábezpek od rodičov detí a žiakov
na stravovanie poskytované z dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume 2 552,74
EUR, ktoré boli na konci roka odvedené do rozpočtu obce. Tieto prostriedky sú klasifikované
ako cudzie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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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
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
z toho : príjmové FO obce
príjmové FO RO
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
z toho : výdavkové FO obce
výdavkové FO RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 394 091,10
1 315 679,36
78 411,74

1 318 422,14
584 865,49
733 556,65

75 668,96
45 931,00
45 931,00
0,00

36 085,40
31 734,20
4 351,20

9 845,60
85 514,56
50 947,88
2 765,35
31 801,33
44 287,08
40 297,10
3 989,98

55 596,74
55 569,95
0,00

-11 309,66
1 484 309,18
1 410 104,28
74 204,90
50 947,88
2 765,35
20 491,67

Prebytok rozpočtu v sume 85 514,56 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 53 713,23 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
20 491,67 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 11 309,66 EUR
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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 11 309,66 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku rozpočtu vo výške
11 309,66 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 8 072,45 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 47,86 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 3 968,40 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky z dôchodkového poistenia v režime osobitného
príjemcu v sume 537,19 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky ŠR škole na projekt Inkluzívna cesta v sume 3 519,00
EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 37 000,00 EUR, a to na :
- výstavbu multifunkčného ihriska v sume 37 000,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 8,00 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 2 399,15 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 3 468,28 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania
hlavnej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 765,35 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
20 491,67 EUR.
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- havarijná situácia na VO – RO 86/2019
13.12.2019
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
108 803,26
16 329,69

2 385,57

122 747,38

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec nemá takýto fond vytvorený.
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
ZS k 1.1.2019
Prírastky – povinný prídel - 1,05
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 338,87
1 704,95
1 124,80

1 919,02

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
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Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
- úroky z účtu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu strechy a dažďových zvodov
- na opravu plynových kotlov
- na opravu podlahy bytu
- na revízie zariadení
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
30 535,23
3 832,70
1,07
1 934,21
83,36
70,57
844,80
31 436,06

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Obec nemá takýto fond vytvorený.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
8 951 770,50
8 884 005,45
8 638 191,54
8 542 585,93
23 782,36
8 410 315,95
204 093,23
310 821,09

22 210,36
8 320 671,34
199 704,23
338 550,32

39 079,01
36 980,58
0,00
18 112,62
216 648,88
0,00
0,00
2 757,87

30 017,06
25 031,03
0,00
31 571,76
251 930,47
0,00
0,00
2 869,20

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
8 951 770,50
8 884 005,45
6 760 028,53
6 782 607,03
0,00
0,00
6 760 028,53
671 028,39

0,00
0,00
6 782 607,03
625 377,63

4 772,44
27 085,20
332 215,37
79 323,67
227 631,71
1 520 713,58

4 550,95
39 792,69
315 056,73
76 423,97
189 553,29
1 476 020,79
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky – SF a rezervy
- iné záväzky- prijaté preddavky,
finančné zábezpeky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

11 011,14
14 062,27
8 510,82
4 449,94
39 792,69
189 553,29
321 057,66
6 469,97
27 579,65

7 833,79
14 062,27
8 510,82
4 449,94
39 792,69
189 553,29
321 057,66
6 469,97
27 579,65

3 177,35
-

622 487,43

619 310,08

3 177,35

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima Banka
Slovensko, a.s.
ŠFRB

Účel

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

447 176,00

38 000,00

5 085,00

189 176,00

r. 2024

541 791,14

17 569,95

3 341,85

321 057,66

r. 2036

Investičná
výstavba
Investičná
výstavba

splatnosti

V roku 2009 poskytla obci Dexia banka Slovensko (v súčasnosti Prima banka Slovensko a.s.)
úver na výstavbu Domu smútku. Splátky istiny úveru a úroky obec uhrádza mesačne.
Obec v roku 2006 uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o štátnej pomoci
formou úveru na výstavbu bytového domu – 16-b.j. Splátky úveru a úroky sú realizované
mesačne vo výške 1 742,65 eur.
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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2019

Suma v EUR

1 313 306,36
1 261 237,51
52 068,85
1 313 306,36
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- 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 EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- 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

510 233,66
189 176,00
321 057,66
510 233,66
321 057,66
321 057,66
189 176,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

189 176,00

1 313 306,36

14,40 %

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
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

1 313 306,36
1 261 237,51
52 068,85
1 313 306,36

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- 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 účelovo určené 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:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

424 815,12
67 033,21
491 848,33
821 458,03
38 000,00
17 569,95
5 085,00
3 341,85
63 996,80

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

63 996,80

821 458,03

7,79 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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18

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Hniezdne, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3
)
-4-

Gréckokatolícka charita Prešov, bežné výdavky prevádzku Domu sv.
Anny v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa, bežné výdavky na prevádzku CVČ v Starej
Ľubovni
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne

900,00

900,00

0,00

380,00

380,00

0,00

4 000,00

-

4 000,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté Mestu Stará Ľubovňa
a Gréckokatolíckej charite Prešov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne zaslala
vyúčtovanie, ktoré nebolo v súlade so VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Hniezdne. Výzvu na doplnenie vyúčtovania farnosť neprebrala, preto považujeme túto dotáciu za
nevyúčtovanú a v súlade s citovaným VZN budeme plnenie vymáhať späť.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom v Starej
Ľubovni, odborom živnostenského podnikania zo dňa 25.10.2004, reg. Číslo 710-6885.
Túto činnosť vykonáva na úseku hospodárenia v lesoch.
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
161 502,36 EUR
Celkové výnosy
164 581,21 EUR
Hospodársky výsledok – zisk
3 078,85 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.
Príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti v porovnaní s rozpočtom:
Príjmy:
Rozpočtová položka
Rozpočet v EUR
Skutočnosť v EUR
% čerpania
Príjmy z podnikania
189 467,00
117 548,38
62,04
Príjmy z vlastníctva
113,00
113,29
100,26
Spolu:
189 580,00
117 661,67
62,06
Výdavky:
Rozpočtová položka
Mzdy
Poistné odvody
Energie, voda a komunikácie

Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba

Služby
Transfery
Spolu:

Rozpočet v EUR
Skutočnosť v EUR
47 796,00
30 554,18
16 704,00
9 801,64
970,00
577,26
3 200,00
3 129,44
9 800,00
8 295,55
2 700,00
1 050,83
107 970,00
61 986,65
440,00
394,80
189 580,00
115 790,36

% čerpania
63,93
58,68
59,51
97,80
84,65
38,92
57,41
89,73
61,08

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči Základnej škole s materskou školou Hniezdne:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola s materskou školou
Hniezdne – originálne kompetencie, BV
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – kapitálové
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – vlastné prostriedky

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

172 432,13

172 374,04

58,09

4 351,20

4 351,20

0,00

54 517,84

50 822,20

3 695,64

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola s materskou školou
Hniezdne – prenesené kompetencie
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – projekt Inkluzívna cesta
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – dobropis za plyn 2018
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – grant z nadácie
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – projekt NP PRIM
Základná škola s materskou školou
Hniezdne – dotácia na stravu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )
-4-

470 993,86

470 946,00

47,86

26 105,50

22 586,50

3 519,00

1 075,86

1 075,86

0,00

50,00

50,00

0,00

4 085,26

4 085,26

0,00

11 616,79

11 616,79

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Sociálna poisťovňa
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2skladník CO
voľby prezidenta SR, voľby do EP
PK – matrika
PK – register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné prostredie
prevádzka chráneného pracoviska
podpora vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodnených UoZ –Šanca na
zamestnanie
podpora výchovy k plneniu školských
povinností
podpora
výchovy
k stravovacím
návykom
zabezpečenie
výkonu
osobitného
príjemcu
dávky osobitnému príjemcovi
Dôchodok – osobitný príjemca
Odškodné – osobitný príjemca
Terénna sociálna práca
NP PRIM
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4
)
-5-

225,00
2 160,74
5 120,46
480,81
22,80
16 026,00
470 949,00
1 902,84
62,94
136,20
1 782,77
4 021,55

225,00
2 160,74
5 120,46
480,81
22,80
16 026,00
470 901,14
1 902,84
62,94
136,20
1 782,77
4 021,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

166,00

166,00

0,00

17 517,60

13 549,20

3 968,40

167,66

167,66

0,00

2 112,90
3 479,38
515,50
23 205,40
4 179,72

2 112,90
2 942,19
515,50
23 205,40
4 179,72

0,00
537,19
0,00
0,00
0,00
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Stará Ľubovňa

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

380,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

380,00

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Prešovský samosprávny kraj

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

2 661,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 661,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu
Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 17.12.2013 č. 8/2013,
bod F./1 neuplatňuje od 1.1.2014 program obce v rozpočte Obce Hniezdne.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20 491,67 EUR.

Príloha záverečného účtu:
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Obec Hniezdne
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Základnú školu
s materskou školou Hniezdne
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