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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 ods. 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 vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými príjmami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 2/7/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena vykonaná rozpočt. opatrením č. 1/2018 starostkou obce dňa 31.03.2018, na
vedomie OZ uznesením 4/2/2018
- druhá zmena vykonaná rozpočt. opatrením č. 2/2018 starostkou obce dňa 15.06.2018, na
vedomie OZ uznesením 4/4/2018
- tretia zmena schválená dňa 27. 6. 2018 uznesením č. 4/4/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 24. 9. 2018 uznesením 2/5/2018
- piata zmena vykonaná rozpočt. opatrením č. 5/2018 starostkou obce dňa 28. 9. 2018
- šiesta zmena vykonaná rozpočt. opatrením č. 6/2018 starostkou obce dňa 16. 11. 2018, na
vedomie OZ uznesením 3/6/2018
- siedma zmena vykonaná rozpočt. opatrením č. 7/2018 starostkou obce dňa 27. 12. 2018,
na vedomie OZ uznesením č. 9
Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

233 500,00
223 500,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
302 936,30

10 000,00
233 500,00

235 482,35
38 684,00
28 769,95
272 936,30

223 500,00
10 000,00

234 747,78
38 188,52

-

+30 000,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
302 936,30

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

317 634,87

104,85

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

260 320,46

110,55

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

231 205,80

111,64

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
235 482,35
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
207 097,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladaného návrhu výnosu dane z príjmov v sume 175 000 Eur boli obci
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 198 922,23 Eur, čo predstavuje
nárast cca o 24 tis. Eur, resp. 13,7 %. Zúčtovanie výnosu za rok 2017 činilo 1 819,23 Eur.
Daň z nehnuteľností
Návrh rozpočtu 25 640 Eur bol rozpočtovým opatrením upravený na 23 428,08 Eur a
skutočný príjem činil k 31.12.2018 sumu 23 872,48 Eur, čo je 101,9 % plnenie.
Príjmy z pozemkov právnických osôb činili sumu 8 403,04 Eur z navrhovaných 13 700
Eur a v priebehu roka upravených v rozpočte na 10 088,08 Eur. V spojitosti so zníženým
príjmov za pozemky právnických osôb došlo k nárastu príjmu z dane za pozemky u fyzických
osôb na sumu 5 367,60 Eur oproti návrhu rozpočtu o cca 3 300 Eur.
Skutočné príjmy dane zo stavieb boli oproti navrhovanému rozpočtu 9 700 Eur
vyrovnané v sume 10 010,37 Eur. Celkovo nedoplatky FO z minulých rokov tvorili sumu 91,47
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 964,75 Eur.
Daň za psa
Z rozpočtových 570,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 612,50 čo je 107,46
% plnenie. Z toho bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 17,50 Eur. K 31.12.2018
obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 80,50 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtových 5 100 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 804,26 Eur čo je 113,81
% plnenie. Z toho poplatky za drobný stavebný odpad činili sumu 52,50 Eur.
Za nedoplatky z minulých rokov obec zinkasovala sumu 193,74 Eur a k 31. 12. 2018
obec eviduje nedoplatky vo výške 879,50 Eur.
Daň z úhrad za Dobývací priestor- rozpočtovaný príjem v sume 1 999 € a skutočný príjem
vo výške 1 994,33 Eur.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej zmene
1 763,60
1 763,60
100,00
Dividendy
Obec prijala dividendy vo výške 1 763,60 Eur z akcií vo VVS, a. s.
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c) príjmy z vlastníctva:
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
3 514,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 938,44

112,08

Príjmy z vlastníctva majetku
Na základe zmluvného vzťahu za nájom pozemkov obec upravila návrh navýšením
rozpočtu za prenájom pozemkov právnickým osobám o 900 Eur a znížila rozpočet za príjem
z prenájmu pozemkov u fyzických osôb (hrobové miesta).
Z rozpočtu po poslednej zmene v sume 3 514 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo
výške 3 938,44 Eur, čo je 112,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých
pozemkov v sume 1 873,66 Eur, príjem z prenájmu hrobových miest v sume 415 Eur a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 649,78 Eur.
d) administratívne poplatky:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
poslednej zmene
1 000,00
1 025,00

% plnenia
102,50

Správne poplatky
Z rozpočtovaných príjmov 1 000 Eur predstavoval skutočný príjem za správne poplatky
sumu 1 025 Eur – 102,5 %.
e) poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej zmene
11 101,32
11 383,71
102,54
Príjmy z predaja tovarov a služieb/za školy a šk. zariadenia/za stravné
Celkovo z rozpočtovaných príjmov 11 101,32 Eur- po úpravách - bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 11 383,71 Eur, čo je 102,54 % plnenie. Príjmy z nepriemyselného
a náhodného predaja tovaru a služieb predstavuje príjem za prieskumné územie (najvyššia
položka 4 283,58 Eur), poplatok za relácie v miestnom rozhlase, vstupné do MÚZEA,
KNIŽNICE, služby Domu smútku, školné MŠ, príjem za stravné zamestnancov, za réžiu stravy
od dôchodcov, príjem za odpadové nádoby).
f) úroky z účtov finančného hospodárenia:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
poslednej zmene
100,00
126,40

% plnenia
126,40

Úroky z vkladov a účtov
Z rozpočtovaných 100,00 Eur po úprave, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
126,40 Eur, čo je 126,40 % plnenie.
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g) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
1 660,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 631,16

98,26

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 1 660 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 631,16 Eur, čo
predstavuje 98,26 % plnenie (napr. príjmy z dobropisov z vyúčtovania energií za predchádzajúce
obdobie, vratiek od ostatných subjektov VS- VšZP a Dôvera a príjmy z odvodov hazardných
hier...).
h) prijaté granty a transfery:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
poslednej zmene
9 246,35
9 246,35
Poskytovateľ dotácie
Košický samosprávny kraj
MIN.VNÚTRA SR, Okresný úrad
Michalovce
MIN. VNÚTRA SR, Okresný úrad
Košice
Okresný úrad Košice, odbor školstva
MIN. VNÚTRA SR Okresný úrad MI
MIN. VNÚTRA SR Okresný úrad MI
MIN. VNÚTRA SR Okresný úrad MI

Suma v Eur
2 000,00

% plnenia
100,00
Účel
BT na Zemplínsky majáles
v Košiciach

99,32

BT na skladníka CO

58,00

BT na úrad pre ŽP

552,00
526,86
240,57
19,60

DPO SR
Nadácia SPP-EPH
WAK s.r.o., Veľké Kapušany

3 000,00
1 000,00
150,00

Klub Zemplínčanov

1 600,00

SPOLU:

9 246,35

BT MŠ predškoláci
BT na komunálne voľby
BT na REGOB
BT na REGAD
BT DPO dot. na mat.-techn.vybav..
Grant – exteriérový fitness park
Grant – Čurbes
Grant – spoluorganizovanie
Zemplínskeho majálesu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej zmene
38 684,00
38 684,00
100
Obec prijala dotáciu na kapitálové výdavky na Hasičskú zbrojnicu – technické zhodnotenie
a opravu budovy zo štátneho rozpočtu – Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,00 Eur
a dotáciu na podporu rozvoja športu so zameraním na výstavbu detského ihriska v sume 8 500
Eur z Úradu vlády SR.
Príjem z predaja pozemkov činil sumu 184 Eur.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
28 769,95
18 630,41

% plnenia
64,75

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/4/2018 zo dňa 27. 6. 2018 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 18 000 EUR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 17 860,46 EUR.
V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 769,95
EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Plánované finančné operácie - čerpanie rezervného fondu na spolufinancovanie projektov
Komunitného centra a prístavby WC k Múzeu P. Horova sa neuskutočnilo z dôvodu
nevyhodnotenia podaného projektu na PPA a nezrealizovaniu diela dodávateľom.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
272 936,30
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
234 747,78
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Voľby a REGOB, REGAD
Verejný dlh
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Rybárstvo a poľovníctvo
Verejný poriadok a bezpečnosť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana životného prostredia
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo inde neklasifik.
Rekreačné a športové služby
Kult. Služby
Vysielacie služby
Náboženské a iné spol služby
Kultúra, nábožen. inde nesklasif.
Predškolská výchova
Vzdelávanie nedef. (CVČ)
Školská jedáleň
Ďalšie sociálne služby - staroba
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

232 651,29

85,24

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

204 602,31

87,16

0111
0112
0160
0170
0220
0320
0423
0360
0451
0510
0540
0560
0620
0630
0640
0660
0760
0810
0820
0830
0840
0860
09111
0950
09601
10202

Rozpočet
109 818,48
615,00
787,03
146,00
99,32
5 800,00
200,00
20,00
900,00
11 578,00
58,00
2 047,00
3 620,00
1 530,00
6 100,00
840,00
150,00
3 560,00
15 804,00
2 314,00
3 945,00

Skutočnosť
93 326,29
365,71
787,03
121,11
99,32
5 745,18
200,00
0,00
229,56
10 730,30
58,00
1 852,04
3 294,31
1 377,14
6 066,60
550,52
20,00
1 843,04
12 778,66
300,09
3 192,20

43 771,00
400,00
20 394,95
250,00
234 747,78

41 760,00
322,40
19 380,01
202,80
204 602,31

% plnenia
84,98
59,47
100,00
82,95
100,00
99,05
100,00
0,00
25,51
92,68
100,00
90,48
91,00
90,01
99,45
65,54
13,33
51,77
80,86
12,97
80,92
95,41
80,60
95,02
81,12
87,16
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 91 915,03 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 85 853,22
Eur, 93,47 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, zamestnancov OÚ vrátane
kontrolórky, MŠ a ŠJ, odmeny pre organizačné zabezpečenie volieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 629,46 Eue bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 30 720,66 Eur, čo
je 88,71 % čerpanie. Poistné tvorili aj odvody z dohôd o vykonaní práce, odmien poslancov
a členov komisií, zapisovateľov volieb.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 100 049,29 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 82 018,80
Eur, čo je 81,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby, dohody o vykonaní
práce, odmeny poslancov a ostatné tovary a služby. Prevádzkové výdavky na materiál a služby
sa týkali zabezpečenia vývozu TKO a stavebného odpadu, verejného osvetlenia obce a budov,
vykurovania, kosenia verejných priestranstiev, materiál na organizovanie kultúrnych podujatí,
údržby budov a priestranstiev...
Položku na energie, vodu a komunikácie (632) – tvorí skutočné čerpanie vo výške 13 801,35
Eur z upravovaného rozpočtu 17 707,50 Eur. Výdavky tejto položky tvoria 21,6 % bežných
výdavkov rozpočtu.
Položka tovary a služby (633) – z rozpočtovaných 27 436,39 Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 20 890,81 Eur. Najvýznamnejšie čerpanie podpoložiek tvorilo čerpanie na
tovary z dotácie DPO – 3 000 Eur; zariadenia fitnessparku – 2 052 Eur; športové náradie
a materiál na zabudovanie na školskom dvore materskej školy v sume 1 211,74 Eur; materiál
na opravu chodníka a schodov pred budovou MŠ – 1 621,13 Eur; materiál na nákup potravín
v ŠJ – 4 402,83 Eur;
Položka rutinná a štandardná údržba (635) – najvýznamnejšie podpoložky tvorili výdavky
na opravu malotraktora 556,67 Eur; opravu stenu v kuchyni obecného klubu – 540 Eur, výmena
okien na budove MŠ v skladoch vo výške 1 052 Eur.
Služby (637) – najvýznamnejšie podpoložky tvorili: poradenské, právne, audítorské služby –
3 009,80; odpadové hospodárstvo – 10 380,98 Eur; výdavky na kultúrne podujatia – 4 825,81
Eur; stravovanie 2 160,37 Eur.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 008,00 Eur bolo k 31.12.2018 poskytnutých v sume 5 888,52 Eur, čo
predstavuje 73,53 % čerpanie. Na týchto položkách boli čerpané najmä dotácie poskytnuté obcou
pre TJ, DHZ, PZ Lieskovec a FS Ondavčanku, CVČ, členské príspevky neziskovým
organizáciám...
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 146,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 121,11 Eur,
čo predstavuje 82,95 % čerpanie. Výdavky sa týkajú záväzkovej provízie Prima banke, a. s.
pobočke Michalovce.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% čerpania
poslednej zmene
38 188,52
28 048,98
73,45
Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu projektu Rozšírenie Keltského parku
o detské ihrisko s finančnou podporou Úradu vlády v celkovej hodnote 10 188,52 Eur a stavby
miestneho rozhlasu z vlastných prostriedkov (rezervného fondu) v celkovej hodnote 17 860,46
Eur. Plánovaná realizácia Komunitného centra sa neuskutočnila z dôvodu nevyhodnotenia
žiadostí o dotáciu a prístavba WC k Múzeu P. Horova z dôvodu nerealizácie stavby zo strany
dodávateľa. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
poslednej zmene
0
0

% čerpania
0

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet - prebytok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu § 2 písm. c) z. 583/2004
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu § 16 ods. 6 z. č. 583/2004
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu obce
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)
Príjmy rozpočtu obce spolu
Výdavky rozpočtu obce spolu
Hospodárenie obce spolu
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018 v EUR
260 320,46
204 602,31
55 718,15
38 684,00
28 048,98
10 635,02
66 353,17
30 531,53
35 821,64
18 630,41
0,00
18 630,41
317 634,87
232 651,29
84 983,58
30 531,53
54 452,05

Prebytok rozpočtu v sume 66 353,17 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 30 531,53 Eur navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

35 821,64 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 18 630,41 Eur 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
18 630,41 Eur
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 531,53 Eur,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v na
Hasičskú zbrojnicu-technické zhodnotenie a oprava budovy vo výške 30 000 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018

vo výške 54 452,05 Eur.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
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 –prebytok rozpočtu obce za rok 2017
Úbytky- čerpanie na kapit. výdavky – miestny rozhlas
KZ k 31.12.2018

Suma v Eur
66 150,09
38 337,07
17 860,46
86 626,70

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Prostriedky sociálneho
fondu obec vedie na samostatnom bankovom účte. Použitie sociálneho fondu sa riadi IS 5-2016
o tvorbe a použití SF v aktuálnom znení.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - príspevok na stravu 0, 25 €/str. lístok
- príspevok kultúra, regenerácia, darčeky
KZ k 31.12.2018

Suma v Eur
259,34
736,07
258,50
482,81
254,10
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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
934 165,51
807 585,32

KZ k 31.12.2018 v Eur
1 004 165,58
813 001,26

13 212,68
648 037,93
146 334,71
125 666,76

12 420,68
654 245,87
146 334,71
190 120,02

2 177,52
4 283,58
0,00
2 090,60
117 115,06
0,00
0,00
913,43

265,12
4 283,58
0,00
4 169,89
181 401,43
0,00
0,00
1 044,30

ZS k 1.1.2018 v Eur
934 165,51
585 271,47

KZ k 31.12.2018 v Eur
1 004 165,58
631 292,09

585 271,47
13 759,91

631 292,09
42 423,69

770,00
0,00
259,34
12 730,57
0,00
335 134,13

770,00

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

254,10
11 399,59
0,00
330 449,80
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- prijaté preddavky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v Eur

1 463,99
5 447,28
3 408,49
681,28
0
0
0
0
398,55
11 399,59

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1 463,99
5 447,28
3 408,49
681,28
0
0
0
0
398,55
11 399,59

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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách týmto právnickým osobám na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:
- TJ Bánovce n/Ond.
1 500,00 Eur
- DHZ Bánovce n/Ond.
1 300,00 Eur
- PZ Lieskovec Bánovce n/Ond.
200,00 Eur
- FS Ondavčanka
200,00 Eur
- Rímskokat. cirkev Bánovce n/Ond.
0,00 Eur
- Ref. kresť. cirkev Bánovce n/Ond.
400,00 Eur

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom ani zakladateľom právnických osôb.

12

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

OÚ MI

BT na skladníka CO

99,32

99,32

0,00

OÚ Košice

BT na úrad pre ŽP

58,00

58,00

0,00

OÚ Košice

BT – MŠ predškolská výchova

552,00

552,00

0,00

OÚ MI

BT Voľby do OSO

526,86

526,86

0,00

OÚ MI

BT na REGOB

240,57

240,57

0,00

OÚ MI

BT na REGAD

19,60

19,60

0,00

ÚRAD VLÁDY
SR
MIN. VNÚTRA
SR

KT na Rozšírenie Keltského parku
o detské ihrisko
KT Hasičská zbrojnica – technické
zhodnotenie a oprava

8 500,00

8 500,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Michalovce
297,60
297,60
0,00
Obec poskytla finančné prostriedky na podporu záujmového vzdelávania základným školám
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na financovanie činnosti centier voľného času.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných prostr.

Suma skutočne použitých
finan. prostr.

Rozdiel

Košický samosprávny kraj
2 000,00
2 000,00
Obec prijala a vyčerpala dotáciu na financovanie realizácie projektu „XXIII. Zemplínsky majáles
v Košiciach“.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou rozhodlo uznesením č. 2/7/2017 zo
dňa 15. 12. 2017 o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Bánovce nad Ondavou na rok
2018.
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Vypracovala: Beáta Baková

Predkladá: Ľudmila Ďurčáková

V Bánovciach nad Ondavou, dňa 31 05. 2019

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému za rok
2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu v sume

54 452,05

Eur.
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