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1. Úvodné slovo starostu obce       

Konsolidovaná výročná správa obce je dokument, v ktorom  je zhrnuté hospodárenie obce 

Cerovo. Poskytuje súhrn príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a 

dotáciách, stave majetku a finančnej situácii. Požiadavky na zabezpečovanie originálnych i 

prenesených kompetencií, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy, každým rokom 

narastajú. Žiaľ ich finančné krytie v mnohých prípadoch ostáva na samotnej obci.  Ďakujem 

orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva, podnikateľským subjektom a samotným 

občanom, ktorí sa zúčastňujú na plnení týchto úloh a zároveň sa podieľajú na zveľaďovaní 

obce a pomáhajú na prípravách rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, čím prispievajú k 

rozvoju našej obce. 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Cerovo 

Sídlo: Cerovo č. 259, 962 52  Cerovo 

IČO: 00319775 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Margita Boďová 

Telefón: 045/ 5573282 

Mail: cerovo3@gmail.com 

Webová stránka: www.obeccerovo.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Margita Boďová 

Zástupca starostu obce: Miloš Murín 

Hlavný kontrolór obce: Marta Grendelová 

 

Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor obce Cerovo zložený z poslancov zvolených v 

priamych voľbách obyvateľmi obce Cerovo. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov, rozhoduje 

o všetkých základných otázkach života obce Cerovo a vykonáva vyhradenú právomoc podľa    

§ 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: obecnú radu a komisie OZ 

Obecné zastupiteľstvo volí: hlavného kontrolóra obce 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Bahýľový Iveta, PaedDr., 

                                                           Bartko Štefan,  

     Bellová Zuzana, 

     Boďa Roman, 

     Gažová Anna, 

     Záchenský Ľubomír. 

 

 

http://www.obeccerovo.sk/
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Rozpočtové organizácie obce  

Názov: Základná škola s materskou školou  

Sídlo: Cerovo 58, 962 52  Cerovo 

Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Chmelková 

       Mgr. Eva Grajciarová 

Základná činnosť: predprimárne a primárne vzdelávanie 

IČO: 37888722 

Telefón: 045/5573235 

E-mail: zscerovo@gmail.com 

Hodnota majetku: 138.139,71 € 

Výška vlastného imania: 110.089,40 € 

 

Obec nemá príspevkové organizácie, neziskové organizácie ani obchodné spoločnosti. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho rozpočtu a 

z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania. Na 

plnenie rozvoja obce, alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci 

poskytnúť dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov so samosprávnymi 

krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady 

hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže vložiť svoj majetok 

ako vklad so obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 

štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo 

správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má 

financovať.  

Obec,  ako  subjekt   verejnej   správy   zadefinovaný  v  § 3  Zákona   č. 523/2004 Z. z.              

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa Zákona                        

č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva.  
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Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 Zákona o účtovníctve ako účtovanie a 

vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele 

majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku 

hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2014 v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a 

opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.  

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje povinnosť 

overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s 

účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom.  

Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako 

celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich 

môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia 

účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

 

Vízie obce: 

Víziou obce je jej napredovanie, zveľaďovanie a skvalitňovanie života občanov Cerova.  

Prioritou je zvyšovanie zamestnanosti a udržovanie pracovných návykov v spolupráci s 

ÚPSVR. Pomocou verejnoprospešných služieb pre občanov naďalej zveľaďovať a 

zabezpečovať čistotu obce a miestnych komunikácií. Rekonštruovať, vynovovať budovy a 

priestory v obci pre deti, mládež a starších občanov.  

Zabezpečovať pomoc sociálne slabším občanom pracovníkmi komunitného centra. 

Zabezpečovať stravu pre najstarších občanov obce. 

Organizovať podujatia pri príležitosti dňa matiek a októbra mesiaca úcty k starším, kde sa 

stretávajú starší občania a zabezpečiť pestrý program detí a pozvaných hostí. Pre deti 

usporadúvať deň detí a Mikuláša. Obnoviť fungovanie novovzniknutej folklórnej skupiny 

Cerovianka, pre zachovanie zvykov a tradícií pre ďalšie generácie. 

 

Ciele obce: 

Medzi hlavné ciele v roku 2020 partia rekonštrukcia budovy komunitného centra, výmena 

okien a zateplenie budovy s cieľom znížiť náklady na prevádzku s podporou MV SR. Príprava 

dokumentácie k výstavbe nájomných rodinných domčekov a aj k prestavbe nevyužívanej časti 

budovy ZŠ na domov dôchodcov a jeho zriadenie. Príprava dokumentácie k rekonštrukcii  

rodného domu Samuela Zocha. Rekonštrukcia  nevyužitých priestorov v bývalom zdravotnom 

stredisku. Výstavba chodníka z rómskej osady cez obec po základnú školu.. Založenie 

obecného podniku s cieľom poskytovať drobné obecné služby občanom ako aj organizáciám, 

čím v obci vzniknú nové pracovné miesta. Zriadenie zberného miesta na opotrebované 

pneumatiky a drobný stavebný odpad. Podieľať sa a podporovať fungovanie folklórnej skupiny 

Cerovianka. 
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce: 48° 15´17“ S 

                                           19° 09´26“ V 

Susedné mestá a obce: Cerovo je súčasťou mikroregiónu „Východný Hont“ do ktorej patrí: 

Litava, Senohrad, Lackov, Dačov Lom , Sucháň, Príbelce, Dolné, 

Stredné a Horné Plachtince.  

Cerovo susedí  na severozápade s Trpínom,  na severe  s Litavou, 

Sucháňom, na východe s Plachtincami, Kosihovcami, Čebovcami,  na 

juhu s Opavou a Čelovcami, na západe s Čabradským Vrbovkom. 

Celková rozloha obce: 3027  hektárov. 

Nadmorská výška: Cerovo leží v Krupinskej vrchovine, najvyšší bod Pereš sa nachádza            

v 560 m.n.m. a najnižší bod obce má 300 m.n.m.  

 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 591 

Národnostná štruktúra: Slováci a Maďari 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícke, evanjelické a.v. 

 

5.3 Symboly obce 

Erb obce:           Vlajka obce: Farebnosť pruhov na vlajke je daná  

           farbami obecného erbu.  

    

 

5.4 História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1275. Cerovo sa spomína i v roku 1369 keď toto sídlo 

dostal do vena Mikuláš Czéry. Od neho mala údajne obec dostať názov. Iná tradícia tvrdí, že 

názov jej dali vojaci Jana Jiskru podľa duba. Je to otázne, ale husitské hnutie a jeho ideológia 

sa dostali v 15. storočí i do tohto regiónu. Vo vojsku Jána Jiskru bolo nemálo bývalých husitov, 

takže i sem zaniesli vlnu reformácie. Nový reformačný prúd vytvoril na začiatku 16. storočia 

Martin Luther. Opieral sa o Písmo sväté a zároveň vytvoril spolu s Filipom Melanchtonom tzv. 

Symbolické knihy, ktoré postavili základ učenia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. 

Nový smer kresťanstva sa rýchle rozšíril po nemeckých krajinách a ďalších oblastiach a ujal sa 

ich v Uhorsku Krátko po vydaní augsburského vierovyznania v roku 1530 asi v rokoch 1540-

50 vzniká v Cerove luteránsky cirkevný zbor, teda vtedy sa začínajú písať dejiny evanjelické a. 

v. v obci. V druhej polovici 16.storočia  boli Turkom poplatné viaceré dediny, medzi nimi aj 

Cerovo. Vtedy táto oblasť patrila pod turecký novohradský sanžak. Cerovčania boli svedkami i 

účastníkmi mnohých bojových akcií. Veľká bitka sa udiala  v roku 1552 pri Plášťovciach , keď 

Turci  vedený budínskym pašom  porazili habsburské vojsko. V roku 1554 sa Turci  pokúsili o 
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obsadenie Krupiny. Nešťastná bola bojová akcia  zvolenského kapitána Jána Balašu v snahe 

obsadiť Sečany.  Turci mali obsadený i Modrý Kameň, Čabraď i Divín, prenikali  k Vígľašu, 

Zvolenu  a Banskej Bystrici. Turecké panstvo zanechalo stopy všade, keď sa rozložilo, v r.1554 

plienili i  v Cerove. V týchto nepokojných rokoch bol zničený aj  cerovský kostol. Zničili 

objekt, umelecké diela, listiny. Nový kostol, ktorý už bol za obranným múrom , mal  schopnosť 

ochrániť  v prípade potreby  obyvateľov  pred menšou jednotkou. 

Roku 1715 mala kúrie, mlyn a 73 domácností. V roku 1828 tu bolo 192 domov a 1156 

obyvateľov. Pozitívny  prínos pre obyvateľov obce malo v roku 1904 založenie Potravného 

družstva, ktoré bolo tretím družstvom  tohto typu v okrese Krupina. Družstvo si zakúpilo 

budovy, ktoré adaptovalo na predajňu a byt obchodníka. Organizátorský tandem tvorili            

S. Raphanides a S. Zoch, keď prvý bol predsedom a druhý účtovník a obchodník Pavel Bačík. 

Tovar sa dovážal z viacerých miest povozmi (až z Balažských Ďarmôt). Problémov však bolo 

neúrekom. Tak tomu bolo aj  s Družstevnou mliekarňou , ktorú zriadili v roku 1906 a hoci bola 

prínosom, vydržala iba tri roky a zanikla. 

 

5.5 Pamiatky  

Evanjelický kostol 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou 

Na mimoškolské aktivity je zriadené: 

- Komunitné centrum 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania v základnej 

škole s materskou školou  sa bude naďalej orientovať na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania. 

 

6.2.  Zdravotníctvo 

Občania obce za základnou zdravotnou starostlivosťou dochádzajú do Bzovíka, Krupiny, 

Veľkého Krtíša, resp. Zvolena. 

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa obec snaží zabezpečovať  stravu starším občanom 

a raz do týždňa zabezpečiť dopravu do obce na nákup základných potrieb z okolitých Lazov. 

 

6.4.  Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci - spoločné stretnutia pri príležitosti dňa matiek, 

Októbra mesiaca úcty k starším, uvítania detí do života s vystúpením detí a žiakov obce 

a pozvaných hostí z okolitých dedín. 
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6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci je Roľnícke družstvo Cerovan. Obec 

eviduje samostatne hospodáriacich roľníkov. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 prebytkový. 

Bežný i kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový . 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 13/2018. 

Rozpočet bol zmenený tri krát: 

- prvá zmena schválená dňa 21.06.2019 uznesením č. 38/2019 

- druhá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 60/2019 

- tretia zmena k 31.12.2019 na základe oznámení o dotáciách MV SR 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 792.994,72 605.066,51 602.495,28 99,58 

z toho :     

Bežné príjmy 470.874,16 520.078,93 519.183,15 99,83 

Kapitálové príjmy 288.080,56 1.906,03 1.906,03 100,00 

Finančné príjmy 0,00 63.502,91 63.502,91 100,00 

Príjmy RO s práv. subjektivitou 17.020,00 35.356,15 36.680,70 103,75 

Výdavky celkom 775.973,02 601.314,54 602.371,30 100,17 

z toho :     

Bežné výdavky 176.805,49 237.167,84 228.366,05 96,29 

Kapitálové výdavky 299.080,56 17.500,00 23.978,15 137,02 

Finančné výdavky 2.550,00 42.550,00 42.547,60 99,99 

Výdavky RO s práv. subjektivitou 297.536,97 304.096,70 307.479,50 101,11 

Rozpočet obce  17.021,70 3.751,97 123,98  
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
 
Bežné  príjmy spolu 537.086,34 

z toho : bežné príjmy obce  516.183,15 

             bežné príjmy RO 20.903,19 

Bežné výdavky spolu 535.845,55 

z toho : bežné výdavky  obce  228.366,05 

             bežné výdavky  RO 307.479,50 

Bežný rozpočet 1.240,79 

Kapitálové  príjmy spolu 1.906,03 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1.906,03 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 23.978,15 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  23.978,15 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -22.072,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20.831,33 

Príjmy z finančných operácií 63.502,91 

Výdavky z finančných operácií 42.547,60 

Rozdiel finančných operácií 20.955,31 

PRÍJMY SPOLU   602.495,28 

VÝDAVKY SPOLU 602.371,30 

Hospodárenie obce  123,98 

 

Schodok rozpočtu v sume -20.831,33 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný 

z finančných operácií. 

 

 

7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 602.495,28 875.632,75 562.358,75 576.956,75 

z toho :     

Bežné príjmy 516.183,15 559.812,75 545.338,75 559.936,75 

Kapitálové príjmy 1.906,03 298.800,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 47.725,40 0,00 0,00 0,00 

Príjmy RO s práv. subjektivitou 36.680,70 17.020,00 17.020,00 17.020,00 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 602.371,30 861.568,92 520.148,92 520.148,92 

z toho :     

Bežné výdavky 228.366,05 236.361,37 223.741,37 223.741,37 

Kapitálové výdavky 23.978,15 338.800,00 10.000,00 10.000,00 

Finančné výdavky 42.547,60 2.550,00 2.550,00 2.550,00 

Výdavky RO s práv. subjektivitou 307.479,50 283.857,55 283.857,55 283.857,55 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 897.251,20 1.017.762,07 

Neobežný majetok spolu 839.166,60 926.061,33 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 721.186,60 808.081,33 

Dlhodobý finančný majetok 117.980,00 117.980,00 

Obežný majetok spolu 56.560,67 90.539,42 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 488,39 2.558,64 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 725,25 

Krátkodobé pohľadávky  13.528,25 10.514,18 

Finančné účty  42.544,03 76.741,35 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.523,93 1.161,32 

 

 

b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 1.034.902,52 1.184.808,30 

Neobežný majetok spolu 956.401,36 1.059.914,55 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 838.421,36 941.934,55 

Dlhodobý finančný majetok 117.980,00 117.980,00 

Obežný majetok spolu 76.977,23 123.732,43 
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z toho :   

Zásoby 599,68 430,19 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 725,25 

Krátkodobé pohľadávky  13.646,15 13.072,82 

Finančné účty  62.731,40 109.504,17 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.523,93 1.161,32 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 897.251,20 1.017.762,07 

Vlastné imanie  493.490,07 490.762,10 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  493.490,07 490.762,10 

Záväzky 55.755,94 90.796,90 

z toho :   

Rezervy  1.000,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 65,40 0,00 

Dlhodobé záväzky 744,53 749,34 

Krátkodobé záväzky 17.093,68 24.997,63 

Bankové úvery a výpomoci 36.852,33 64.549,93 

Časové rozlíšenie 348.005,19 436.203,07 

 

b) za konsolidovaný celok  
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.034.902,52 1.184.808,30 

Vlastné imanie  603.579,47 597.434,41 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  9.421,35 10.613,51 

Záväzky 83.317,86 151.170,82 

z toho :   

Rezervy  1.000,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 65,40 0,00 

Dlhodobé záväzky 7.986,94 8.193,76 

Krátkodobé záväzky 37.413,19 77.927,13 

Bankové úvery a výpomoci 36.852,33 64.549,93 

Časové rozlíšenie 348.005,19 436.203,07 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky – kúpa / predaj dlhodobého majetku:  

- zaradenie osobného automobilu – 18.579,89 EUR  

- okná na školskom byte – 2.537,03 EUR. 

- vyradenie pozemkov účet 031 v sume 13.461,46, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale 

omylom boli vedené v účtovníctve ZŠ s MŠ. 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   13.528,25 10.514,18 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1.410,49 12.953,47 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   13.646,15 13.072,82 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 12.953,47 

 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   17.838,21 25.746,97 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   45.400,13 86.120,89 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pohľadávky boli v r. 2018 znížený o sumu 12.228,22 EUR preúčtované na účet 391 

v roku 2019 boli odpísane vo výške  10.817,73 EUR z dôvodu nevymožiteľnosti. 

Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti a súvisia zo mzdami za december, ktoré budú odvedené 

v januári 2020. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 414.043,55 421.719,88 

50 – Spotrebované nákupy 41.122,69 52.978,59 

51 – Služby 32.988,91 32.874,75 

52 – Osobné náklady 109.891,41 117.409,28 

53 – Dane a  poplatky 895,49 634,25 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 14.372,80 13.568,61 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej      

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

123.602,91 117.497,72 

56 – Finančné náklady 4.411,81 3.913,60 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 86.757,53 82.843,08 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 416.771,52 435.802,96 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 12.256,96 15.445,39 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 249.661,50 236.438,69 

64 – Ostatné výnosy 6.088,18 7.106,81 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

10.817,73 13.248,23 

66 – Finančné výnosy 1,84 8,97 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO zriadených obcou / VÚC 

137.945,31 163.554,87 

 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

2.727,97 14.083,08 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 646.553,03 622.821,92 

50 – Spotrebované nákupy 80.158,38 96.346,97 

51 – Služby 69.980,67 56.218,65 

52 – Osobné náklady 333.895,56 328.593,67 

53 – Dane a  poplatky 895,49 639,75 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27.834,26 13.590,77 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

126.759,91 

 

120.654,72 
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56 – Finančné náklady 5.038,83 4.518,47 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 1.989,93 2.258,92 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 655.974,38 633.435,43 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 58.231,78 16.316,53 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 2.245,86 0,0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 249.661,50 236.438,69 

64 – Ostatné výnosy 6.088,32 8.228,56 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

10.817,73 

 

13.248,23 

66 – Finančné výnosy 1,84 8.97 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO zriadených obcou alebo VÚC 

 

328.927,35 

 

359.194,45 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

 

9.421,35 

 

10.613,51 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Účel Suma v EUR 

Ministerstvo vnútra SR Matričná činnosť  2.237,92 

Ministerstvo vnútra SR REGOB  194,37 

Ministerstvo vnútra SR Register adries  19,60 

Ministerstvo vnútra SR Voľby Prezidenta SR   988,60 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do EU parlamentu 712,52 

Úrad práce soc. vecí a rodiny  Osobitný príjemca  2.420,26 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Národné projekty 909,73 

Implementačná agentúra Komunitné centrum  21.751,56 

Ministerstvo vnútra SR DHZO  2.888,41 

Ministerstvo vnútra SR Školstvo – prenesené kompetencie 200.277,16 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Školstvo – prenesené kompetencie 9.313,60 

BBSK Dotácie 1840,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:  

Najvýznamnejší prijatý transfer  vo výške 209.590,76 obec prijala zo ŠR pre  rozpočtovú 

organizácia – ZŠ s MŠ: 

- normatívne bežné výdavky spolu:    180.457,00 EUR 

- nenormatívne bežné výdavky spolu:  29.133,76 EUR 

Transfery boli použité podľa určenia účelu: na refundáciu miezd, odvodov, materiálu alebo 

preplatenie výdavkov jednotlivcom v prípade osobitného určenia príjemcu. 
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10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: 

Poberateľ dotácie Účel dotácie  Suma v EUR 

Dôchodcovia príspevok  na stravovanie  1.178,00 

Jednota dôchodcov činnosť klubu a príspevok na PHM 632,73 

ZMOS, MASK... členské poplatky na činnosť  2.019,98 

ZUŠ Transfery na výdavky  300,00 

CVČ Transfery na výdavky   562,68 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

a) obec 

- dokončenie renovácie a prístavby hasičskej zbrojnice, 

- rekonštrukcia kotolne na spaľovanie biomasy, 

b) rozpočtová organizácia 

- oprava strechy nad školskou telocvičňou 

- oprava a výmena rozvodov kúrenia v školskej jedálni a priestoroch ZŠ 

- montáž prietokových ohrievačov v školskej jedálni 

- výmena svietidiel v triedach školy 

- výmena interiérových a exteriérových dverí na budove školy 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- zateplenie budovy komunitného centra, 

- vybudovanie wifi zóny v obci, 

- znižovanie nákladov na zber KO a podpora triedeného zberu, 

- výstavba bytových jednotiek, 

- prestavba nevyužívanej časti budovy ZŠ na domov dôchodcov, 

- vybudovanie chodníka z rómskej osady cez obec až k základnej škole. 

b) rozpočtová organizácia 

- v roku 2020 neplánuje žiadne významné investície 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

Vypracoval: Ing. Terézia Šimková                     Schválil: Mgr. Margita Boďová 

 

V Cerove, dňa 05.06.2020 


