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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2017 uznesením č. 27/2017.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26. 4. 2018 uznesením č. 8/2018,
- druhá zmena schválená dňa 26. 6. 2018 starostom obce,
- tretia zmena schválená dňa 27. 8. 2018 uznesením č. 23/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 25. 9. 2018 starostom obce,
- piata zmena schválená dňa 13. 12. 2018 uznesením č. 32/2018.
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálov 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

Schválený
rozpočet
72 024,00

Schválený rozpočet
po poslednej
zmene
143 179,00

72 024,00
0,00
0,00
0,00
72 024,00

94 763,00
43 416,00
5 000,00
0,00
125 944,00

61 301,00
10 723,00
0,00
0,00

86 633,00
39 311,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
143 179,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

144 155,47

100,68

Z rozpočtovaných celkových príjmov 143 179 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 144 155,47
EUR, čo predstavuje 100,68 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
94 763,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

95 739,47

101,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 94 763 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 95 739,47
EUR, čo predstavuje 101,03 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
71 171,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

72 160,62

101,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 52 457,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,86 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 040 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 038,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 988,04 EUR, príjmy dane zo stavieb
boli v sume 3 050,94 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11 036,94 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2,14 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8,43 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 171 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 171 eur, čo je 100,00 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 6 360 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 359 eur, čo je 99,98 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 100 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 134,04 eur, čo je 101,62 %
plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6 844,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

6 830,26

99,80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 740 EUR, čo je 100 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 740
EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 041 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 5 027,26 eur, čo je 99, 73 %
plnenie. Ide o príjem z ostatných poplatkov v sume 853,40 eur, za predaj výrobkov, tovarov a služieb v
sume 3 167,36 eur, za stravné v sume 1 006,50 eur.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
63,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

63,00

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 63 EUR, bol skutočný príjem vo výške 63 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 748 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 748,59 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad
Prešov
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad
Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad
Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad
Kežmarok
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Prešovský samosprávy kraj
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok

Suma v EUR
Účel
10,45 Miestne a účelové komunikácie
23,64 Na životné prostredie
79,86 Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
18,00 Register adries
526,86 Voľby do orgánov samosprávy obcí
1 400,00 Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
1 000,00 Lechnica MRB TOUR 2018
13 689,78 Príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest podľa §54 zákona o
službách zamestnanosti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
43 416,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

43 416,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 43 416 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 43 416
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 43 416 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 43 416 EUR, čo predstavuje
100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
Účel
10 000,00 Oprava a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
16 416,00 Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
17 000,00 Vybudovanie bezdrôtového miestneho
rozhlasu a kamerového systému

Slovenská republika zastúpená
Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Ministerstvo financií SR
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 000,00

100,00

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 13. 7. 2018 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 5 000 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií. V skutočnosti bolo plnenie v sume
5 000 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
125 944,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

124 996,82

99,25

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 125 944 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
124 996,82 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
86 633,00

Skutočnosť k 31.12.2018
86 431,58

% čerpania
99,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 86 633 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
86 431,58 EUR, čo predstavuje 99,77 % 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 41 711 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 41 633,37 EUR,
čo je 99,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ pracovníkov, ktorí bol prijatí v
spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 9 788 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 787,94 EUR, čo je
100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 32 696 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 32 537,03 EUR, čo
je 99,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ktoré zahŕňajú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, telekomunikačné poplatky, pracovné odevy, rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce,
poplatky za vedenie účtov, poistné budov, vývoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, pohonné hmoty,
platby za knihy, časopisy, tlačiva, papier, kancelárske potreby, reprezentačné, školenia, stravovanie,

prídel so sociálneho fondu odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, výdavky súvisiace s voľbami do
orgánov samosprávy obcí, deň obce, tovary a služby súvisiace s budovaním Singletrackových tratí.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 438 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 473,24 EUR, čo
predstavuje 101,45 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
39 311,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

38 565,24

98,10

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 39 311 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
38 565,24 EUR, čo predstavuje 98,10 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) obstaranie kap. aktív – rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 18 045 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 18 045,24 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Obstaranie kap. aktív – spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Z rozpočtovaných 21 266 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 20 520 EUR, čo
predstavuje 96, 49 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
95 739,47
95 739,47
0,00
86 431,58
86 431,58
0,00
9 307,89
43 416,00
43 416,00
0,00
38 565,24
38 565,24
0,00
4 850,76
14 158,65

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

17 000,00
-2 841,35
5 000,00
0,00
5 000,00
144 155,47
124 996,82
19 158,65
17 000,00
2 158,65

Schodok rozpočtu v sume 2 841,35 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. upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 17 000 EUR
bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií
5 000,00 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje o
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 17 000 EUR, a to
na vybudovanie bezdrôtového miestneho rozhlasu a kamerového systému, ktoré je možné použiť
aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.
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 2 158,65 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 158,65 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
2 158,65 EUR.

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 1.1.2018
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 :
- uznesenie č. 19/2018 zo dňa 29. 9. 2018
rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
Sociálny fond

Suma v EUR
2 948,08
2 667,01
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
615,09

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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
275,26
377,56
0,00
0,00
321,50
0,00
0,00
0,00
331,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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 1.1.2018 v EUR
254 120,86
244 277,81

KZ k 31.12.2018 v EUR
289 569,58
268 541,06

3 530,40
197 567,22
43 180,19
9 548,65

24 050,40
201 310,47
43 180,19
20 805,92

0,00
0,00
0,00
67,95
9 480,70
0,00

0,00
0,00
0,00
525,61
20 280,31
0,00

0,00

0,00

294,40

222,60

ZS k 1.1.2018 v EUR
254 120,86
127 629,12

KZ k 31.12.2018 v EUR
289 569,58
132 055,74

0,00
0,00
127 629,12
3 786,50

0,00
0,00
132 055,74
21 183,92

0,00
0,00
275,26
3 511,24
0,00
122 705,24

0,00
17 000,00
331,32
3 852,60
0,00
136 329,92

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

218,61
2 014,48
1 296,74
322,77
17 000,00
0,00
0,00
331,32
21 183,92

218,61
2 014,48
1 296,74
322,77
17 000,00
0,00
0,00
331,32
21 183,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

OTP Banka
Slovensko,a. s.

Komunálny
kontokorentný
úver

Výška
poskytnuté
ho úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

20 000,00

0

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2018

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2018

0

0

Rok
splatnosti

r. 2019

Obec uzatvorila v roku 2018 dodatok ku krátkodobému komunálnemu úveru, ktorého splatnosť je
28. 5. 2019.
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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2006 o dotáciách, 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 ....
-1Mesto Spišská Stará Ves – bežné výdavky
Telovýchovná jednota Spišská Stará Ves- bežné
výdavky
Pavol Želonka – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2900,00
100,00

900,00
100,00

-40,00
0,00

100,00

100,00

0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2006
o dotáciách.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá založené žiadne právnické osoby.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá založené žiadne právnické osoby.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo
dopravy,výstavby a
reg. rozvoja SR
Ministerstvo vnútra
SR - Okresný úrad
Prešov
Ministerstvo vnútra
SR - Okresný úrad
Kežmarok
Ministerstvo vnútra
SR - Okresný úrad
Kežmarok

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Miestne a účelové komunikácie
– bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-310,45

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-410,45

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

Na životné prostredie – bežné
výdavky

23,64

23,64

0,00

Hlásenie pobytu občanov a
registra obyvateľov SR – bežné
výdavky
Register adries – bežné výdavky

79,86

79,86

0,00

18,00

18,00

0,00

-50,00

Ministerstvo vnútra
SR - Okresný úrad
Kežmarok
Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Kežmarok
Dobrovoľná
požiarna ochrana
SR
Ministerstvo
financií SR
Slovenská republika
zastúpená
Ministerstvom
dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo
financií SR

Voľby do orgánov samosprávy
obcí – bežné výdavky

526,86

526,86

0,00

Príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest podľa §54
zákona o službách zamestnanosti
– bežné výdavky
Na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO bežné výdavky
Oprava a rekonštrukcia
miestnych komunikácií –
kapitálové výdavky
Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie – kapitálové
výdavky

13 689,78

13 689,78

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

16 416,00

16 416,00

0,00

Vybudovanie bezdrôtového
miestneho rozhlasu a
kamerového systému –
kapitálové výdavky

17 000,00

0,00

17 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou, voči ktorej by mala vykonať finančné
zúčtovanie.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský samosprávny
kraj

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00

1 000,00

0,00

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy rozhodlo o neuplatňovaní programu obce (programový rozpočet). Uvedené bolo
prijaté uznesením č. 3/2014 dňa 30. 4. 2014.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. 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 2 158,65 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
2 841,35 EUR.

