
Z Á P I S N I C A   
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.05.2020   

   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny   
   
Program:   
   
1. Otvorenie    
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    
3. Schválenie programu    
4. Zmluva so spoločnou úradovňou - schválenie   
5. Zmena zakladateľskej listiny Obecného podniku Beloveža , s.r.o.   
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019   
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečného účtu obce za rok 2019   

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019   
9. Rôzne   
10. Záver   

   
1. Otvorenie zasadnutia   
   
   

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura, 
privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, OZ je 
uznášania schopné.    

   
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
   

Za zapisovateľa starosta určil Mgr. Janu Semanovú . Za overovateľov zápisnice boli určení 
Lukáš Tiš,  MUDr. Jozef Leškanič   

   
3. Schválenie  programu   
   

Poslanci program zasadnutia jednohlasne 4 hlasmi schválili   
   
4. Zmluva so spoločnou úradovňou   
   
             Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.1.2020 je zmena štatutára Spoločnej úradovne , 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schválilo uznesenie o Návrhu zmluvy o Spoločnom obecnom 
úrade a organizačný poriadok spoločného obecného úradu Richvald.   
    
Tento návrh Zmluvy o Spoločnom obecnom úrade  poslanci jednohlasne 4 hlasmi schválili   
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5. Zmena zakladateľskej listiny Obecného podniku Beloveža, s.r.o.   
  Zmeny v úplnom znení zakladateľskej listiny z dňa 27.11.2019:   
 

Rozhodnutie jediného spoločníka 
obchodnej spoločnosti Obecný podnik Beloveža s.r.o.v zmysle ustanovenia § 132 

ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení 

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Obecný podnik Beloveža s. r. o..  
so sídlom Beloveža 94, 086 14, IČO: 52 697 223  

zapísaná vo výpise Obchodného registra Okresného súdu Prešov, v odd.: Sro, vl. č. 39133/P 
 

Obec Beloveža, so sídlom: Beloveža č. 94, 086 14 Hažlín, IČO: 00321877, 
zast.: Jozef Kostura- starosta obce 

 
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 a § 125 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

p r i j í m a    a   s c h v a ľ u j e  

a) rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o 2 voľné živností:  

„aaaa) Poskytovanie služieb osobného charakteru“ 

zzz) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne“ 
      

b) zmenu obsahu zakladateľskej listiny z dôvodu duplicitne zapísaných voľných živností: 
„V článku 4 sa vypustia písmená duplicitne zapísané : 
v)  reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
iii) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom“ 
 

II. 
 
1. Zakladateľská listina Spoločnosti v znení všetkých jej zmien sa v súvislosti s rozšírením predmetu 
činnosti o 2 voľné živnosti  a opravu ustanovení Zakladateľskej listiny spoločnosti v zmysle  
príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.“)   

 
mení 

formou dodatku č. 1 nasledovne: 
  
 



1) Za názvom dokumentu sa uvedú paragrafy nasledovne :  
 
„podľa §57 ods. 3 a §110 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka (ďalej len ,,Obchodný zákonník")“ 

 
 

2) V úvodnej časti pôvodnej Zakladateľskej listiny sa slovo Spoločník nahrádza nasledovným 
znením : 
 
„Zakladateľom a jediným spoločníkom zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným je: „ 
 
3) V časti označenia Zakladateľa spoločnosti pôvodnej Zakladateľskej listiny sa  za údaje 
o spoločníkovi dopĺňuje text nasledujúceho znenia:  
 
„(ďalej len „Zakladateľ“ alebo „Jediný spoločník“)“  
 

 
4) čl. 1- Úvodné ustanovenie pôvodnej Zakladateľskej listiny sa vypúšťa v plnom rozsahu 
a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia:  
 
„Zakladateľ sa touto zakladateľskou listinou rozhodol založiť spoločnosť s ručením obmedzeným 
v zmysle ustanovení §105 - 153 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Spoločnosť“)  a v zmysle  
príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.“)  „ 
 
 
5) V článku 4- Predmet podnikania spoločnosti pôvodnej Zakladateľskej listiny sa tam 
obsiahnutý text dopĺňa o nové znenie v podobe  písmen zzz) a aaaa), ktoré znejú: 

 
„zzz) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 
 aaaa) Poskytovanie služieb osobného charakteru“ 

 
6) V článku 4- Predmet podnikania spoločnosti pôvodnej Zakladateľskej listiny sa vypúšťajú 
duplicitne zapísané voľné živnosti pod písm. v) a iii) :  
 

„v)reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
iii) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom“ 

 
7) V čl. 5 - Základné imanie spoločnosti sa v označení článku dopĺňa text o nasledujúce znenie:  
  

  „vklady spoločníkov, správca vkladu“ 
 

8) čl. 6 – Práva a povinnosti spoločníkov pôvodnej Zakladateľskej listiny sa  bod 1 nahrádza 
textom nasledujúceho znenia  : 



 
a) riadiť a kontrolovať spoločnosť prostredníctvom valného zhromaždenia, 
b) požadovať od konateľa informácie a vysvetlenia o záležitostiach spoločnosti a 

kedykoľvek nahliadať do obchodných dokladov spoločnosti, nahliadať do účtovných 
dokladov spoločnosti a vyžiadať si rovnopis účtovnej závierky 

c) uplatniť v mene spoločnosti nároky voči konateľovi v zmysle ustanovenia §122 
Obchodného zákonníka, 

d) právo na obchodný podiel v spoločnosti, predstavujúci práva a povinnosti spoločníka a 
im zodpovedajúcu účasť v spoločnosti 

 
 

čl. 6 – Práva a povinnosti spoločníkov pôvodnej Zakladateľskej listiny sa  bod 2 nahrádza 
textom nasledujúceho znenia a dopĺňa o  písm d) a e) : 
 
„c) povinnosť zachovať vo vzťahu k tretím osobám mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri styku so spoločnosťou a jej orgánmi a ktoré sa 
považujú vzhľadom na predmet podnikania spoločnosti za dôverné alebo ktoré môžu  
predstavovať predmet obchodného tajomstva, 
d) dbať o dobré meno spoločnosti, 
e) oznámiť konateľom spoločnosti zmenu všetkých skutočností, ktoré sú uvedené v 
tejto zakladateľskej zmluve a ktoré sa ho priamo dotýkajú.“ 

 
čl. 6 – Práva a povinnosti spoločníkov pôvodnej Zakladateľskej listiny sa  dopĺňa o znenie 
bodu 3: 
 
„3.  Spoločník má ďalej všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zakladateľskej 
listiny, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov“ 
 
Čl. 8 – Orgány spoločnosti pôvodnej Zakladateľskej listiny sa  dopĺňa o znenie písmena c: 
 
„ c) Poradný výbor“ 

 
9) čl. 13- Použitie zisku spoločnosti  pôvodnej zakladateľskej listiny sa vypúšťa v plnom rozsahu 
a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia:  

 
„čl. 13 

Rozdelenie zisku a záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku  
na dosiahnutie hlavného cieľa 
1. Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:  
a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
b) na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku 11,  
c) na uhradenie neuhradenej straty minulých období, 
d) na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút registrovaného sociálneho podniku v 
zmysle zákona č. 112/2018 Z. z., 
e) na iné účely stanovené valným zhromaždením, 



 
2. Verejnoprospešný podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných 
zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je 
hlavným cieľom Spoločnosti. „ 
 
10)  Čl. 17- Zrušenie spoločnosti  pôvodnej zakladateľskej listiny sa vypúšťa v plnom rozsahu 
a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia:: 
„ 

1. Spoločnosť sa zrušuje: 
a) rozhodnutím valného zhromaždenia 
b) rozhodnutím súdu 
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku spoločnosti, 
d) z ďalších dôvodov uvedených v zákone 

2. V prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou má spoločník právo na podiel na likvidačnom 
zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov podľa veľkosti obchodných 
podielov. 

3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.“ 
 
11) čl. 19 je nový článok -  Poradný výbor,  
/pôvodný článok 19 je prečíslovaný na čl. 24/ 
„ 
1. Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len 
zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. 
Najmenej jeden z členov poradného výboru musí byť zamestnancom Spoločnosti.  
2. Poradný výbor  sa bude zúčastňovať na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho 
sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 
9  prerokovaním, 
9  právom na informácie, 
9  kontrolnou činnosťou. 
3. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj 
riadneho fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných predpisoch, aby 
najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a 
spravodlivé prostredie.“ 
 
 
12) Pôvodné znenie Zakladateľskej listiny sa dopĺňa o nový čl. 20  - SOCIÁLNY PODNIK 
A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA nasledujúceho znenia: 
 
„Spoločnosť Obecný podnik Beloveža, s.r.o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom 
je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej 
služby v oblasti: 
a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.“ 

 
 

13) Pôvodné znenie Zakladateľskej listiny sa dopĺňa o nový čl. 21  - ČINNOSŤ, KTOROU 
SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV nasledujúceho znenia  



 
„1. Spoločnosť Obecný podnik Beloveža, s. r. o. sa s ohľadom na čl. V.  tejto zakladateľskej 
listiny a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje prípravným prácam k realizácii 
stavby, dokončovacím stavebným prácam pri realizácii exteriérov a interiérov, uskutočňovaniu 
stavieb a ich zmien, čistiacim a upratovacím službám. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ 
dosahovania merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. 
2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti 
uvedenom v čl. IV tejto zakladateľskej listiny, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.“ 
 

 
14) Pôvodné znenie Zakladateľskej listiny sa dopĺňa o nový  čl. 22  -  OPIS, AKÝM SPÔSOBOM 
TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ VYRÁBA, DODÁVA, POSKYTUJE 
ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIE 
PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU nasledujúceho 
znenia 

 
 
„1. Spoločnosť Obecný podnik Beloveža, s. r. o. prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho 
vplyvu nasledovným spôsobom: 
- poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním 
zraniteľných osôb a/alebo znevýhodnených osôb. 
Služby, ktoré poskytuje spoločnosť, prispejú k pozitívnemu sociálnemu vplyvu tým, že poskytnú 
voľné pracovné miesta znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, ktoré si dlhodobo na trhu 
práce nevedia nájsť uplatnenie a osobám zo zvláštnymi potrebami alebo znevýhodneniami. Týmto 
osobám bude poskytnuté zaradenie do pracovného kolektívu, vštepená pracovná morálka a 
pracovné návyky, nájdu možnosť uplatnenia a sebarealizácie v spoločnosti s tým, že budú pre ňu 
užitoční a príde tak k zamedzeniu marginalizácie takýchto osôb najmä k zamedzeniu procesu 
vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím príde u takýchto osôb k umožneniu 
zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho dôsledkom 
nebude ich materiálna a duchovná deprivácia a chudoba a teda bude dosahovaný pozitívny 
sociálny vplyv u takýchto osôb. Pracovným pomerom budú vedení k samostatnosti a 
zodpovednosti za seba i sociálny podnik, v ktorom vykonávajú pracovnú činnosť. V neposlednom 
rade majú šancu zaradiť sa plnohodnotne do spoločenského života a získanou mzdou zvýšiť svoj 
životný štandard. Spoločnosť prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a skvalitňovaniu služieb pre 
obyvateľov obce aj mikroregiónu. 
 
2. Spoločnosť bude poskytovať služby, ktoré budú využívané nielen v obci, ale aj v širšom okolí, 
informovať, motivovať a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní iným potenciálnym 
záujemcom z okolia a regiónu o význame Spoločnosti ako sociálneho podniku.“ 
 
15) Pôvodné znenie Zakladateľskej listiny sa dopĺňa o nový čl. 23  - SPÔSOB MERANIA 
POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU nasledujúceho znenia:  

 
„ Dosiahnutie merateľného ukazovateľa pozitívneho sociálneho vplyvu bude spoločnosťou 
Obecný podnik Beloveža, s. r. o. realizované nasledovne:  



Služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť 
zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 112/2018.“ 
 
 
16) čl. 24 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (pôvodné znenie čl.19) 
 
 
2. Ostatné ustanovenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 27.09.2019 a úplného znenia 
zakladateľskej listiny ku dňu 28.11.2019, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení. 
 
   
Tieto zmeny v Zakladateľskej listine Obecného podniku s.r.o. poslanci jednohlasne 4 hlasmi 
schválili   
   
   
   
   
   
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019   
   
   

Záverečný účet obce     
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019    

    
    
OBSAH :     

1. Rozpočet obce na rok 2019    

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019    

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019    

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019    

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu    

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019    

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019    

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií     

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 
zákona č.583/2004 Z. z.    

10. Podnikateľská činnosť     

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:    



a) zriadeným a založeným právnickým osobám    

b) štátnemu rozpočtu    

c) štátnym fondom    

d) rozpočtom iných obcí    

e) rozpočtom VÚC    

12. Hodnotenie plnenia programov obce     
      

Záverečný účet obce     
a rozpočtové hospodárenie 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 prebytkový. 
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 uznesením Obecného zastupiteľstva v Beloveži č.11/21/2018 na jeho zasadnutí dňa 
30.12.2018 ako viacročný rozpočet.     
    

      
      
    
    

Rozpočet obce k 31.12.2019     
      

        
Schválený  rozpočet   

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene   

Príjmy celkom    425 092     636 546   

z toho :       

Bežné príjmy    425 092     442 646   

Kapitálové príjmy    0     180 000   

Finančné príjmy    0     13 900   

Výdavky celkom    425 092     

z toho :       

Bežné výdavky    384 092     372 478   

Kapitálové výdavky    21 000     231 900   



Finančné výdavky    20 000     20 000   

Rozpočet  obce       

    

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019     
    

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

   636 546                        607 798,64                          95,48     

    
Z rozpočtovaných celkových príjmov 636 546 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume                   607 

798,64 EUR, čo predstavuje 95,48 % plnenie.     
    
1. Bežné príjmy    
    

Schválený rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene    

  

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

    

442 646    413 716,64    93,46    

       
Z rozpočtovaných bežných príjmov 442 646 EUR bol skutočný príjem k 

predstavuje 93,46 % plnenie.     
    
a) daňové príjmy     

    
Schválený rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene    
Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

323 827                         286 442,15                           88,46    

          
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve     
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 304 227 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané 
finančné prostriedky zo ŠR v sume 267 665,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,98 %.     
    
Daň z nehnuteľností   Z rozpočtovaných 10 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 905,99 EUR, čo 
je 99,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 275,39 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 630,60 
EUR a dane z bytov boli v sume 0 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky v sume 1 209,05 EUR.    
    
Daň za psa   Z rozpočtovaných 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 820 EUR, čo je 
126,15 % plnenie.    
    
Daň za nevýherné hracie prístroje     
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR.    
    



Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad     
Z rozpočtovaných 8 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 050,17 EUR, čo je 88,13 % plnenie.    
    
    

b) nedaňové príjmy:     
     

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

32 502                     40 957,38                         126,01    

    
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku    
Z rozpočtovaných 10 880 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 864,38 EUR, čo je 109,05 % plnenie. 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a nájmu bytov.    
    
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky:  Z rozpočtovaných 
21 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 657,15 EUR, čo je  110,03 % plnenie.     
    
Medzi iné nedaňové príjmy boli zinkasované najmä príjmy z náhrad poistného plnenia, dobropisov a z vratiek 5 
434,87 EUR.     
    
Prijaté granty a transfery    

Z rozpočtovaných grantov a transferov 86 317 EUR bol skutočný príjem vo výške 86 317,11 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie.     

       Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.     
    
    
    
    

2. Kapitálové príjmy:     
     

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

8 000    37 482,72    468,53    

    
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 180 000 EUR bol skutočný príjem z predaja k 31.12.2019 v sume  180 182 
EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie. Z predaja pozemkov sa získalo 182 €, z kapitálových grantov 180 000 €.     
    

3. Príjmové finančné operácie:     
     

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

13 900    13 900    100,00    



    
V roku 2019 boli čerpané príjmové finančné operácie vo forme dlhodob 

prostriedku.    
    

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:    
    
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.    
    
    
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019     
    

vého úveru na 
dopravného ákup   

Schválený rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019      % plnenia    

624 378    596 446,61    95,53    

         
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 624 378 EUR bolo skutočne čer EUR, 

čo predstavuje  95,53 % čerpanie.     
    
1. Bežné výdavky     
     
Schválený rozpočet na rok 2019 po 

poslednej zmene    
Skutočnosť k 31.12.2019      % plnenia    

372 478    380 679,72      102,20    

    
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 478 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 380 

679,72 EUR, čo predstavuje  102,20 % čerpanie.     
    
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je podrobne uvedené v prílohe č.1 Záverečného 
účtu.     
    
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:     
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    
Z rozpočtovaných 156 035 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 171 772,49 EUR, čo je 110,09 % 
čerpanie.     
Poistné a príspevok do poisťovní    
Z rozpočtovaných 54 363 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 59 786,03 EUR, čo je 109,98 
% čerpanie.   Tovary a služby    
Z rozpočtovaných 152 040 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 132 989,42 EUR, čo je 87,47 % 
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.    
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami    
Z rozpočtovaných 4 890 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 900,92 EUR, čo predstavuje 79,77 % 
čerpanie.     
    

2) Kapitálové výdavky :    
     



Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

231 900    197 552,54    85,19    

    

  Z   rozpočtovaných kapitálových výdavkov 231 900 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019  v 
sume 197 552,54 EUR, čo predstavuje 85,19 % plnenie.     

    
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je podrobne uvedené v prílohe č. 1 

Záverečného účtu.     
    

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí výkup pozemkov, nákup dopravného prostriedku,   
rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu.    

    

3) Výdavkové finančné operácie :    
     

Schválený rozpočet na rok 2019 
po poslednej zmene    

Skutočnosť k 31.12.2019    % plnenia    

20 000    18 214,35    91,07    

    

Z   rozpočtovaných finančných výdavkov 20 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v 

sume 18 214,35 EUR, čo predstavuje  91,07 % čerpanie.     

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné   
čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 214,35 EUR.     
    

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.     
    

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:    
    
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.    
      
      
    

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018    
    

    
Hospodárenie obce    

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

    

Bežné  príjmy spolu    413 716,64 

 



z toho : bežné príjmy obce     413 716,64 

             bežné príjmy RO    -    

Bežné výdavky spolu    380 679,72 

 

z toho : bežné výdavky  obce     380 679,72 

             bežné výdavky  RO    -    

Bežný rozpočet    33 036,92 
 

Kapitálové  príjmy spolu    180 182,00 

 

z toho : kapitálové  príjmy obce     180 182,00 

             kapitálové  príjmy RO    -    

Kapitálové  výdavky spolu    197 552,54  

 

z toho : kapitálové  výdavky  obce     197 552,54  

             kapitálové  výdavky  RO    -    

Kapitálový rozpočet     -17 370,54  

 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    15 666,38  

Vylúčenie z prebytku     -    

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    15 666,38  
 

Príjmy z finančných operácií    13 900  

Výdavky z finančných operácií    
18 214,35  

Rozdiel finančných operácií    -4 314,35  

 

PRÍJMY SPOLU      607 798,64 

VÝDAVKY SPOLU    596 446,61 

Hospodárenie obce     11 352,03 



Vylúčenie z prebytku    4 541,98 

Upravené hospodárenie obce    6 810,05 

 

    
Prijaté účelové granty a projekty boli v bežnom rozpočte v sume 86 317,11 € a v kapitálovom rozpočte v sume 180 
000 €. Účelovo sa v roku 2019 vyčerpalo 91 775,13 € bežných grantov a 170 000 € kapitálových grantov. 
Nevyčerpané prostriedky predstavujú sumu 4 541,98 €.    
        
Prebytok rozpočtu v sume 6 810,05 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 bol v rozpočtovom roku 2019 sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.    
    
Schodok kapitálového rozpočtu v sume 17 370,54 € a schodok finančných operácií v sume 4 314,35 EUR 
navrhujeme vykryť z prebytku bežného rozpočtu.    
  Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške  6 810,05 EUR.      
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu    

    
Rezervný fond    
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. O 
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.    
                       

Fond rezervný    Suma v EUR    

ZS k 1.1.2019     0          

Prírastky  -  z  prebytku  rozpočtu 
 za  uplynulý rozpočtový rok     

                                 0        

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi            
z podnikateľskej činnosti po zdanení     

   0    

                - z finančných operácií    0    

Úbytky   - použitie rezervného fondu :    

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........         

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........      

 0          

               - krytie schodku rozpočtu    0    

               - ostatné úbytky     0    

KZ k 31.12.2019     0         

    

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019     
    
A K T Í V A     

Názov      ZS  k  1.1.2019  v EUR    KZ  k  31.12.2019 v EUR    



Majetok spolu    1 431 414,75    1 592 668,79    

Neobežný majetok spolu    
1 336 430,33    1 493 136,59    

z toho :            

Dlhodobý nehmotný majetok    
19 320,14    19 320,14    

Dlhodobý hmotný majetok    
1 146 360,67    1 303 087,09    

Dlhodobý finančný majetok    
170 749,52    170 729,36    

Obežný majetok spolu    
93 783,17    98 085,39    

z toho :            

Zásoby    
0    0    

Zúčtovanie medzi subjektami VS    
0    0    

Dlhodobé pohľadávky    
0    0    

Krátkodobé pohľadávky     
12 728,60    6 989,31    

Finančné účty     
81 054,57    91 096,08    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.    
0    0    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.    
0    0    

Časové rozlíšenie     
1 201,25    1 446,81    

    

P A S Í V A     
Názov    ZS  k  1.1.2019 v EUR    KZ  k  31.12.2019 v EUR    

Vlastné imanie a záväzky spolu    1 431 414,75    1 592 668,79    

Vlastné imanie     
414 818,13    402 036,11    

z toho :            

Oceňovacie rozdiely     
0    0    



Fondy    0    0    

Výsledok hospodárenia     
414 818,13    402 036,11    

Záväzky    
345 147,26    352 576,32    

z toho :            

Rezervy     1 000,00    1 100,00    

Zúčtovanie medzi subjektami VS    37 482,72    48 660,89    

Dlhodobé záväzky    
192 190,33    185 222,43    

Krátkodobé záväzky    
42 297,02    43 515,81    

Bankové úvery a výpomoci    
72 177,19    74 077,19    

Časové rozlíšenie    
671 449,36    838 056,36    

    

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019    
    

Obec k 31.12.2019 evidovala tieto záväzky:       

- Ostatné dlhodobé záväzky voči dodávateľom    185 222,43 EUR    

- zo sociálneho fondu    0 EUR    
- Krátkodobé záväzky voči dodávateľom    9 344,24 EUR   
- Prijaté preddavky    5 974,56 EUR    
- Ostatné záväzky    6 106,23 EUR    
- Iné záväzky                                                                              0 EUR             

- voči zamestnancom    12 406,86 EUR    

- voči sociálnej a zdravotným poisťovniam    7 840,08 EUR    

- ostatné priame dane    1 843,84 EUR               

- voči bankám                      74 077,19 EUR    
    
Záväzky podľa doby splatnosti:    

a) Obec nemá záväzky po lehote splatnosti.    

b) Záväzky v lehote splatnosti:    

- do jedného roka za 43 515,81 Eur    

- od jedného do piatich rokov 31 472,11 Eur    

- dlhšia ako päť rokov vo výške 153 750,32 Eur     
        
Výška dlhu k 31.12.2019    



  Celková suma dlhu obce podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č.    
426/2013 Z. z. bola 261 413,69 €.     

Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania – bankových úverov bola 
74 077,19 €.    

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú 
do celkovej sumy dlhu obce predstavovali výšku 187 336,50 €. Sumu týchto záväzkov tvorili záväzky z úveru 
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, 
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.     

    
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB predstavovala výšku 74 077,19 EUR.    
    

Zostatok istiny k   
31.12.2019    

Skutočné bežné príjmy k   
31.12.2019    

§ 17 ods.6 písm. a)    

74 077,19    413 716,64    17,91 %    

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

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019    

Skutočné bežné príjmy k   
31.12.2019    

§ 17 ods.6 písm. b)    

22 115,27    413 716,64    5,35 %    

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

8. Hospodárenie 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 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel.     
    

Žiadateľ dotácie    
Účelové určenie dotácie :     
- bežné výdavky     
    
- 1 -    

Suma poskytnutých 
finančných    

prostriedkov    
    

- 2 -    

Suma skutočne 
použitých    

finančných    
prostriedkov    

- 3 -    

Rozdiel (stĺ.2  
- stĺ.3 )    

     
- 4 -    

TJ Beloveža    2 000 EUR    2 000 EUR    0    

    

10. Podnikateľská činnosť      
    



Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené 
založenie 100%-nej obchodnej spoločnosti Obecný podnik Beloveža s.r.o., ktorý vznikol 10.10.2019, ale v roku 
2019 ešte nevykonával hospodársku činnosť.      
      
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči     
    
a) zriadeným a založeným právnickým osobám    

b) štátnemu rozpočtu    

c) štátnym fondom    

d) rozpočtom iných obcí    

e) 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.    
  
  

    
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám    

    
Obec nemá zriadené žiadne právnické osoby ani rozpočtové organizácie.    
    

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:    
    

Obec použila všetky prijaté dotácie na účel, na ktoré boli dotácie poskytnuté.     
    

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom    
    
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.     
    

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí     
    
Obec má uzatvorenú zmluvu s Mestom Bardejov na krytie nákladov Centra voľného času. V roku 2019 boli v súlade 
so zmluvou uhradené výdavky vo výške 1 030,80 €.     
     

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC    
    

Obec použila všetky prijaté dotácie na účel, na ktoré boli dotácie poskytnuté.       
    
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového 
rozpočtu            
    



Obecné zastupiteľstvo v Beloveži prijalo dňa 13.12.2013 uznesenie, že bude zostavovať a predkladať rozpočty bez 
programovej štruktúry.     
      

Tento návrh obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  
   

7. Odborné stanovisko hlavného  kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019   
   
   

Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019.     
Skonštatoval, že na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov v príjmovej časti 
čerpania výdavkov a skutočnosti hospodárenia obce odporúča obecnému zastupiteľstvu obce 
prerokovať a uzatvoriť záverečný účet obce s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad“ /doklady priložené/   
   
Toto stanovisko HK  obecné zastupiteľstvo  zobralo na vedomie.   
   
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce za rok 2019   
   
   

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, hlavný kontrolór predkladá raz ročne obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.       

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa v roku 2019 realizovala na základe schválených plánov kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2019  a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.    
   
   

    

Prehľad vykonaných kontrol v roku 2019    
    

Na základe schválených plánov vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite nasledovné kontroly:     
    

1. Kontrola plnenia Zásad o úhradách za poskytované služby obcou Beloveža     
    

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za II. polrok 2018    

3. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov základnej školy za rok 2018    

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2019    
    
Výsledky z kontrol boli prerokované so starostom obce, správy z kontrol boli zaslané poslancom Obecného 
zastupiteľstva a informácie boli podané na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.     

    



Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra    
      
2.1. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 a II. polrok 2019.  2.2. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2018.   
2.3.Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-2022.   
2.4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie   návratných zdrojov 
financovania.  2.5. Účasť na zasadnutiach Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva.    
    

Iná činnosť hlavného kontrolóra    
    

3.1. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov, sekcia Šarišsko-Zemplínska.    
3.2. Účasť na konferenciách a sneme Združenia hlavných kontrolórov SR.    
3.3. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na rokovania   

orgánov samosprávy - priebežne.    
     
Túto správu HK  obecné zastupiteľstvo  zobralo na vedomie.      
   
9. Rôzne   
 
              Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Rozhodnutí zamestnávateľa o organizačnej 
zmene č.1/2020, ktoré bolo prijaté 28.4.2020 v súlade s ust.§63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce 
v platnom znení, v zmysle ktorého sa z dôvodu zníženia mzdových nákladov a zefektívnenia práce 
zamestnávateľa zrušujú tri pracovné miesta: 

x Vychovávateľka v Základnej škole Beloveža, s miestom výkonu práce Beloveža č.16 
x Vedúca Školskej jedálne obce Beloveža, s miestom výkonu práce Beloveža č. 102 
x Kuchárka Školskej jedálne obce Beloveža, s miestom výkonu práce Beloveža č. 102 

Účinnosť tohto rozhodnutia sa viaže ku skončeniu pracovného pomeru k 30.04.2020 so 
zamestnancami, ktorých sa uvedená organizačná zmena týka t.j.:  p. Ivety Kostkovej, p. Svetlany 
Kataníkovej p. Jany Sorokovej , následne informoval o novej organizačnej štruktúre obecného 
úradu, ktorá je zverejnená na obecnej webovej stránke. 
           Túto informáciu obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
Ďalej informoval o tom, že v Materskej škole sa zistila porucha  Plynového kotla, ktorého oprava 
nie je možná , preto je nevyhnutná výmena, ktorá  bude stáť  cca 3500,-- € 

Tomáš Soroka – predseda  SUL sa informoval o možnostiach techniky /obecného traktora/ 
Obecného úradu, pri zvoze dreva /metrovice/ pre občanov obce.   

 Starosta obce  informoval o projekte zásobovanie pitnou vodou z vodárenskej  nádrže 
STARINA v rámci projektu Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa,  do ktorého sa mu 
poslanci Obz odporučili zapojiť.   

 Zároveň odporučili  sa aj venovať prieskumu ďalších vodných zdrojov v katastri obce 
Beloveža t.j. „Pod Hučkom“ a v oblasti  obecného vodojemu  „Pod Vrchom“   

   
Ďalej boli prejednané sťažnosti občanov – susedské spory,  a niekoľko rokov opakujúci sa 

podnet a upozornenie od p. Gutta, na susednú nehnuteľnosť /rodinný dom/ o ktorú sa  roky nikto 



nestará a je v dezolátnom stave.  Má vážne obavy aby sa mimovoľne nezrútila, a neohrozila jeho 
rodinu . Poslanci odporučili vyzvať vlastníkov uvedenej nehnuteľnosti o nápravu tohto stavu.   

  Tieto informácie obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
     

10. Záver    
Naplnením programu zasadnutia ObZ starosta obce poďakoval zúčastneným za účasť a 
zasadnutie ukončil.   
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