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Záverečný účet Obce Čabiny za rok 2019 
 

 

1 Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou 
 

Rozpočet obce v eurách 

 

Druh Skutočné príjmy Skutočné výdaje Rozdiel 

Bežný rozpočet 196 666,60 186 402,26 +10 264,34 

Kapitálový rozpočet 400 378,13 121 721,22 +278 656,91 

Spolu 597 044,73 308 123,48 +288 921,25 

    

Finančné operácie 33 368,83 309 717,50 -276 348,67 

Celkom 630 413,56 617 840,98 +12 572,58 

 

Z výsledku hospodárenia sa vylučuje: 

- Nevyčerpaná dotácia z úradu vlády SR – rekonštrukcia lávky 11 857,18 eur, 

- Nevyčerpaná dotácia na HN strava              249,60 eur, 

Spolu                   12 106,78 eur 

 

V bežnom rozpočte vznikol prebytok 10 264,34 eur, tento bol použitý na úhradu 

záväzkov nesplatených k 31.12.2018. 

V kapitálovom rozpočte tvorili príjmy hlavne granty zo ŠR, z ktorých časť (cca 1/3) 

bola použitá na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019 a zvyšná časť na splatenie 

úverov prijatých na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ.  

Z tohto pomeru vyplýva aj schodok finančných operácii. 

Celkový výsledok po zohľadnení rozdielu finančných operácií je 12 572,58 eur, ktorý 

je zhodný so stavom na účte. 

 

2 Bilancia aktív a pasív 

 
Z rozpočtového hospodárenia je zrejme, že na kapitálové výdavky bolo vynaložených 

39,5% celkových výdavkov, čím sa zvýšila hodnota majetku. K tomu je treba pripočítať aj 

zatiaľ nezaradený majetok v hodnote 53 405,38 eur (nedokončené autobusové zastávky 

v sume 1 346,56 eur, nedokončená rekonštrukcia lávky cez rieku Laborec v sume 50 078,82 

eur a proj. dokumentácia na rekonštrukciu cestných priekop v sume 1 980,- eur) 

To znamená, že vývoj na strane aktív bol pozitívny. 

 

Na strane pasív došlo k zníženiu stavu záväzkov aj bankových úverov, čo sa dosiahlo 

v bode1 1. uvedenou úsporou v čerpaní bežného rozpočtu a prijatím grantov zo ŠR.  

 

3 Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 
Celková suma dlhu obce podľa §17, ods. 7 Zák. č. 583/2004 Z.z. je 80 002,67 eur a činí 

44,31% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je pod 

hranicou 50%, ktorá je stanovená zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a do dosiahnutia 

ktorej nie je potrebné prijímať žiadne reštriktívne opatrenia.  

 

4 Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie 
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5 Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7, ods. 4 a §8 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 

Obec neposkytla v roku 2019 dotácie zo svojho rozpočtu podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5 

zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

 

6 Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, obchodná spoločnosť 

založená obcou (Poloma s. r. o. v likvidácii) je tohto času už zlikvidovaná. 

 

7 Obec netvorí programový rozpočet. 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čabinách schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2019 bez 

výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na splatenie bankových 

úverov a úhradu záväzkov z predchádzajúceho obdobia. 

 

 

 

V Čabinách, máj 2020 

 

Vypracovala: Ing. Zuzana Juhasová 

 
 


