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Záverečný účet obce Telince
za rok 2018
Záverečný účet obce Telince za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet obce na rok 2018
Obec Telince hospodárila v roku 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného
a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet na rok 2018 bol schválený dňa 14.12.2017 uznesením
zastupiteľstva č. 2017/12/3.
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 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa §
14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky rozpočtové opatrenia sú
zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení.
Celkovo bolo vydaných päť rozpočtových opatrení:
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.03.2018 uznesením č. 2018/13/5
- druhá zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 2018/14/6
- tretia zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 2018/14/6
- štvrtá zmena schválená dňa 09.08.2018 uznesením č. 2018/15/3
- piata zmena schválená dňa 16.12.2018 uznesením č. 2018/02/02
Rozpočet obce k 31.12.2018
Údaje sú uvádzané v eurách.

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
167053

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
203740

167053
0
0
164410

189108
0
14632
201097

119238
27000
18172
2643

157646
25217
18234
2643

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú
závierku za rok 2018 audítorom.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej
správy a dotácie na mzdy pracovníkov zamestnaných podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Chceme byť
aktívni na trhu práce (50+)“
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
203740

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

205006,83

100,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 203740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
205006,83 EUR, čo predstavuje 100,62 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
189108

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

190374,93

100,67

Z rozpočtovaných bežných príjmov 189108 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
190374,93 EUR, čo predstavuje 100,67 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
130292

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1131476,15

100,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 84000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 85431,17 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,70 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30435 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29991,18 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,54 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26955,40 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3000,98 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 34,80 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a dani za psa v sume 2444,15
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 317,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 105,9 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 137 EUR, čo predstavuje
97,86 % plnenie.
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Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Z rozpočtovaných 8897 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8897,05 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0%
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6702,05 EUR, čo
predstavuje 103,11 % plnenie
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 14653,17 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
30393

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29475,83

96,60

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29638 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28614,86 EUR, čo je
96,55 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjem z prenajatých pozemkov, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov a príjem z prenajatých zariadení, techniky a náradia.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané obcou v zmysle
platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za
overovanie podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky v zmysle stavebného
zákona a pod.
Z rozpočtovaných 725 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 841,03 EUR, čo je 116 %
plnenie.
Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných 30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19,94 EUR, čo je 66,47 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
200

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

77,97

38,98

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 200 EUR, bol skutočný príjem vo výške
77,97 EUR, čo predstavuje 38,98 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28223

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29344,98

103,97
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 28223 EUR bol skutočný príjem vo výške 29344,98
EUR, čo predstavuje 103,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra
ÚPSVR NR
ÚPSVR NR
Okresný úrad Nitra
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad ŽP
ÚPSVR NR
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny
Spolu

Suma v EUR
522,77
626,22
4893,75
99,32
138,27
19,60
39,97
22305,08
700,00
29344,98

Účel
Voľby komunálne
§ 54
§ 50j
Skladník CO
Transfer REGOB
Register adries
Dotácia na životné prostredie
Osobitný príjemca
Humanitárna pomoc Skačanová

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
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14632

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14631,90

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 14632 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 14631,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa o prijaté finančné
zábezpeky na byty vo výške 1631,90 EUR a použitie rezervného fondu obce na kúpu rodinného
domu súp. číslo 49 a priľahlých pozemkov parc. č. 31vo výške 13000,00 EUR. Použitie
rezervného fondu obce bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 2017/10/06.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Obec čerpala výdavky nasledovne:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
201097
184494,46

% čerpania
91,74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 201097 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 184494,46 EUR, čo predstavuje 91,74 % čerpanie.

k 31.12.2018
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
157646

Skutočnosť k 31.12.2018
143996,70

% čerpania
91,34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 157646,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 143996,70 EUR, čo predstavuje 91,34 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov
38431,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
43613,30 EUR, čo je 113,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov zamestnaných podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce
(50+)“
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 17061,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
16348,39 EUR, čo je 95,82 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 68327,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
55417,83 EUR, čo je 81,11 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú odmeny poslancom a pracovníkom na dohodu, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 29727,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
25576,93 EUR, čo predstavuje 86,04 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 4100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3040,25
EUR, čo predstavuje 74,15 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
25217

Skutočnosť k 31.12.2018
23139,90

% čerpania
91,76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25217,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 23139,90 EUR, čo predstavuje 91,76 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov a stavieb
Z rozpočtovaných 13000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 13000 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Financie boli použité na nákup domu súp. číslo 49 a priľahlých
pozemkov. Nákup bol financovaný z prostriedkov Rezervného fondu.
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b) Rekonštrukcia kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 7183,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6682,95 EUR,
čo predstavuje 93,04% čerpanie. Financie boli použité na rekonštrukciu vykurovania kultúrneho
domu a elektrických rozvodov.
c) Rozšírenie verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 1376,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 918,16 EUR, čo
predstavuje 66,72 % čerpanie.
d) Spoločná elektrická prípojka
Z rozpočtovaných 2540,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2538,79 EUR,
čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
e) Traktor
Z rozpočtovaných 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia domu smútku
Z rozpočtovaných 618 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
18234

Skutočnosť k 31.12.2018
17357,86

% čerpania
95,19

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18234,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 17357,86 EUR, čo predstavuje 95,19 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9500,00 EUR na splácanie istiny z prijatého
úveru zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9624,11 EUR, čo predstavuje
101,31 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6500,00 EUR na splácanie istiny z prijatého
univerzálneho úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5500,00 EUR, čo predstavuje
103,08 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2172,00 EUR na splácanie istiny z prijatého
úveru na verejné osvetlenie bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2172,00 EUR, čo
predstavuje 100 %.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62,00 EUR na vrátenie finančnej zábezpeky
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 61,75 EUR, čo predstavuje 99,60 %.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
schodok jej rozpočtu. Podľa § i rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky2 písm. b) a c) a
§ 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 prebytkom
rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je
záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa
chápu bežné príjmy a bežné výdavky a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou
príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
190.374,93
143.996,70
46.378,23
0
23.139,90
-23.139,90
23.238,33

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

23.238,33
14.631,90
17.357,86
-2.725,96
205.006,83
184.494,46
20.512,37

Vylúčenie z prebytku

20.512,37

Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 23.238,33 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

23.238,33 EUR

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 – 2.725,96 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu

2.725,96 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
20.512,37 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 2017/10/06 zo dňa 31.10.2018 na
kúpu domu súp.č. 49 a parcely č. 31
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
816,78
21.052,84
13.000,00
0
0
8.869,62

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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
395,84
361,96
0
183,41
395,76
178,63

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

KS k 31.12.2018 v EUR
1.193.897,20
1.124.756,37

ZS k 01.01.2018 v EUR
1.163.033,93
1.102.608,23

600,00
1.072.579,11
51.577,26
67.241,87

600,00
1050430,97
51577,26
65246,75

21.561,43
45.680,44

20451,60
43881,00

1.898,96

816,40
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

KS k 31.12.2018 v EUR
738.685,68
345.888,14

ZS k 01.01.2018 v EUR
732.073,41
312.044,21

345.888,14
214.281,92

312.044,21
231.211,69

1.100,00
0
182.088,16
1.565,76
29.528,00
178.515,62

1.000,00
0
191.827,98
1.183,71
37.200,00
188.817,51

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- rezerva na audit
- sociálnemu fondu
- bankám
- štátnym fondom
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

1565,76
1100,00
178,63
29528,00
181909,53
214281,92

z toho po lehote
splatnosti

1565,76
1100,00
178,63
29528,00
181909,53
214281,92

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru
(istiny)
31.12.2018

Rok
splatnosti

Prima banka

Rekonštrukcia VO

15204,00

2172,00

161,42

4344,00

r. 2020

Prima banka

Terénne úpravy bytovka
Cesta do viníc

64927,00

5500,00

716,42

25184,00

r. 2024

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.
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Skutočné bežné príjmy obce v roku 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

171.996,92 EUR
4.758,30 EUR
176.755,22 EUR
106.053,13 EUR
44.188,80 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

29.528,00 EUR
171.566,95 EUR
........... EUR
........... EUR
201.094,95 EUR
171.566,95 EUR
29.528,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

29528,00

176755,22

16,70 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

7672,00

176755,22

4,34 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. 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
Obec v roku 2018 neuzatvorila zmluvy so zriadenými a založenými právnickými osobami.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad
Okresný úrad
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
ÚPSVR NR
ÚPSVR NR
ÚPSVR NR
Ministerstvo
práce soc.vecí
a rodiny

c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Skladník CO
- bežné výdavky
Životné prostredie
- bežné výdavky
Evidencia obyvateľov
- bežné výdavky
Register adries
- bežné výdavky
Voľby komunálne

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-399,32

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-499,32

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

39,97

39,97

0

138,27

138,27

0

19,60

19,60

0

522,77

522,77

0

Dotácia na pracovníkov zamestnaných podľa § 54
ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti
Dotácia na pracovníkov zamestnaných podľa
§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti
Osobitný príjemca

626,22

626,22

0

4893,75

4893,75

0

-50

22305,08

22305,08

0

700,00

700,00

0

Humanitárna pomoc Skačanová

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla finančné prostriedky iným obciam ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu
iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla finančné prostriedky VÚC ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

11. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20.512,37 EUR.
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