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V zmysle príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracované do záverečného účtu.
Záverečný účet obce podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, hospodárenie fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o vývoji dlhu,
údaje o hospodárení organizácií zriadených obcou, údaje o nákladoch a výnosoch a finančné
usporiadanie vzťahov voči FO a PO. Od roku 2014 obec neuplatňuje zostavenie rozpočtu obce
v programovej štruktúre.
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. 220/2017
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 27.04.2018
druhá zmena schválená dňa 19.07.2018
tretia zmena schválená dňa 31.08.2018
štvrtá zmena schválená dňa 26.10.2018
piata zmena schválená dňa 07.12.2018

obec. zastupiteľstvom, uznesenie č. 243/2018
rozpočtovým opatrením starostu obce č.2/2018
obec. zastupiteľstvom, uznesenie č. 270/2018
obec. zastupiteľstvom, uznesenie č 282/2018
rozpočtovým opatrením starostu obce č.5/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Príjmy celkom
z toho

661 578.-

1 042 942.-

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho

649 578.12 000.661 578.-

671 620.55 584.315 738.1 042 942.-

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

585 371.31 171.45 036.-

620 392.360 133.62 417.-
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 042 942.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
1 045 347,19 €

% plnenia
100,23 €

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 042 942.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 045 347,19 Eur, čo predstavuje 100,23 % plnenie.

Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
671 620.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
673 155,09 €

% plnenia
100,30 €

Z rozpočtovaných bežných príjmov 671 620.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
673 155,09 Eur, čo predstavuje 100,30 % plnenie.

a) Daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
432 612.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
432 603,10 €

% plnenia
99,99 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 432 612.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
432 603,10 Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 393 067.- Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 393 066,62 Eur, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 816.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25 807,96 EUR, čo je
99,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 758,47 Eur, dane zo stavieb boli
v sume 9 023,59 Eur a dane z bytov boli v sume 25,90 Eur. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 25 776,84 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 31,12 Eur. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 248,18 Eur.
Daň za psa 680.- Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 178.- Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 870,52 Eur
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b) Nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
55 401.-

Skutočnosť k 31.12.2018
56 944,89

% plnenia
102,79

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 55 401.-Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
56 944,89 Eur, čo predstavuje 102,79 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14 741.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 741,29 Eur, čo je
100 % plnenie.
Príjem z prenajatých priestorov a objektov za Dom smútku, Kultúrny dom, Kaviareň, hrobové
miesta a pozemok bol skutočný príjem 14 440,37 Eur.
Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení za lavičky požičiavané na kultúrne akcie,
stoly, stoličky, riad a miešačku bol v sume 300,92 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 26 889.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 446,53 Eur, čo je
105,79 % plnenie.
Ostatné poplatky tvorili správne poplatky za overovanie listín, podpisov, vydávanie potvrdení
v čiastke 1 371,89 Eur.
Poplatky a platby za predaj výrobkov tovarov a služieb - rozpočtované činili 13 848,30 €. Tieto
príjmy predstavujú príjem za odpredaj CD súboru Rovina, predaj železného šrotu, príjem za
miestny rozhlas, vystúpenie súboru, príspevky od Obecných úradov na Spoločný školský úrad,
za kosenie, preprava autami, príjem z reklamy, hudobný sprievod, príjem zo vstupného
a poplatky z obecnej knižnice.
Poplatky a platby za predaj výrobkov tovarov a služieb – nerozpočtované činili 1 559,19 Eur
-sú to príjmy podnikateľskej činnosti - sledované na osobitnom účte- za práce traktorom, Ifou,
Honkou, kosenie a prepravu. Tieto podnikateľské príjmy v roku 2018 v zmysle naradenia neboli
rozpočtované, rozpočtovať sa budú až v roku 2019.
Príjmy za školy a školské zariadenia – poplatok od detí v Materskej škole a Školskom klube
vo výške 1 723,50.- Eur.
Za stravné – príjmy za stravné v Školskej jedálni 9 943,65 Eur.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a finančných výpomoci
Z rozpočtovaných 16.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 0,38 Eur, čo je 2,38 % plnenie.
Úroky z účtov finančného hospodárenia – úroky na účtoch v banke činili 0,38 Eur.
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Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných ostatných príjmov 13 755.- Eur, bol skutočný príjem vo výške 13 756,69 Eur,
čo predstavuje 100,01 % plnenie.
Z náhrad z poistného plnenia – príjem z poisťovne 2 213,03 €
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier - príjem od Niké 119,34 Eur.
Z dobropisov – príjem 6 791,86 € preplatok za plyn
Z vratiek – vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní 604,19 Eur
Iné - príjmy z prevodov zo Sociálneho fondu za stravné a prevod réžie školská jedáleň vo výške
4 028,27Eur.

c) Granty a transfery
Rozpočet na rok 2018
183 607.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
183 607,10 €

% plnenia
100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 183 607.- Eur bol skutočný príjem vo výške 183 607,10
Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v Eur

Účel

ÚPSVaR Vranov n. T.
ÚPSVaR Vranov n. T.
Ministerstvo ŽP SR Bratislava
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo vnútra Bratislava
Ministerstvo kultúry SR Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava
Fond na podporu umenia Bratislava
Matica slovenská Martin
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia Bratislava
NOC Bratislava
PSK Prešov
Fond na podporu umenia Bratislava
Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny
Spolu:

189,22
28 860,37
130,81
100 533.29 274.525,30
462.32,40
800.1 400.1 500.500.1 500.10 000.1 400.1 500.2 000.3 000.183 607,10

Hmotná núdza-strav,škols.potreby
Chránená dielňa a aktivačné práce
Ochrana životného prostredia
Základná a Materská škola
Spoločný školský úrad
Voľby do samosprávy obcí
Evidencia obyvateľstva
Register adries
Cvičenie pamäte v každom veku
Materiál pre Požiarnu ochranu
Knihy do obecnej knižnice
Šaffova ostroha
Činnosť v knižnici
Šaffova ostroha
Šaffova ostroha
CD Rovina
CD Rovina
Zariadenie do denného centra
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

1. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
55 584.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
55 584.- €

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 55 584.- Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
55 584.- Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) Prijaté kapitálové príjmy:
Popis:

Kupujúci

Suma v Eur

Predaj pozemku
Predaj pozemku
Spolu:

162.222.384.-

Kačurová Marianna Dlhé Klčovo č.234
Vaskevičová Oxana Dlhé Klčovo č.233

b) Kapitálové dotácie:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Ministerstvo financií SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Úrad vlády SR Bratislava
Spolu.

Suma v Eur

Účel

5 000.10 000.30 000.10 200.55 200.-

Kamerový systém v obci
Oprava domu smútku
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projektová dokumentácia amfiteáter

Kapitálové dotácie účelovo určené na opravu domu smútku a projektovú dokumentáciu
amfiteáter boli použité na stanovený účel. Transfery na kamerový systém v obci a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice zatiaľ sa nepoužili, použijú sa v roku 2019.

2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
315 738.-

Skutočnosť k 31.12.2018
316 608,10

% plnenia
100,28
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 315 738.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018
316 608,10.- Eur, čo predstavuje 100,28 % plnenie.

Príjmové finančné operácie:
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho
roka
Príjem z rezervného fondu obce
Príjem úveru od Prima banka Slovensko, a.s.
Príjem úveru zo ŠFRB

Suma
v Eur:
12 493,90
3 556,02
29 151,64
271 406,54

Účel
Zostatok finančných prostriedkov
z r. 2017 prenesený do r. 2018
Oprava domu smútku,
Výstavba oddychovej zóny
Záhrada P. Márie
Výstavba bytového domu

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 042 942.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
1 010 346,86 €

% čerpania
96,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 042 942.- Eur bolo skutočne čerpané 1 010 346,86 Eur,
čo predstavuje 96,87 % plnenie.

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
620 392.- |€

Skutočnosť k 31.12.2018
574 562,04 €

% čerpania
92,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 620 392.-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume
574 562,04 EUR, čo predstavuje 92,60 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 265 869.- Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 255 790,38 Eur,
čo je 96,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pre OcÚ, Spoločný školský úrad,
kontrolórku obce, pracovníkov chránenej dielne a pracovníkov pracujúcich cez projekty OÚP,
pracovníkov Materskej a Základnej školy, Centra voľného času a Školskej jedálne.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 105 151.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 95 624,89 Eur, čo
je 90,94 % čerpanie. Poistné bolo odvedené z miezd pracovníkov do Zdravotných poisťovní,
Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 227 973.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 205 255,62 Eur, čo
je 90,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, voda, energie, poštovné, telefóny, materiál, dopravné, komunikačná infraštruktúra, knihy, učebné pomôcky, školenia, reprezentačné, všeobecné a špeciálne služby, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, poistenie majetku a aut, prídel do sociálneho fondu, propagácia
a reklama, pohonné hmoty, parkovné, prepravné, poplatky a odvody, odmeny a príspevky pre
obecné zastupiteľstvo, odmeny pre pracovníkov pracujúcich na dohody.

d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17 488.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15 501,71 Eur, čo
predstavuje 88,64 % čerpanie. Bežné transfery boli poskytnuté občianskym združeniam
a nadáciám, FO a PO.

e) Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 3 911.- Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 389,44 Eur, čo
predstavuje 79 % čerpanie. Obec v roku 2018 splácala úroky, ktoré vznikli z vyčerpaných úverov pri investičnej výstavbe v obci.
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2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018
360 133.- €

Skutočnosť k 31.12.2018
357 282,04

% čerpania
99,21

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 360 133.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 357 282,04 Eur, čo predstavuje 99,21 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia nových stavieb
Z rozpočtovaných 325 324.- Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 321 659,32 Eur, čo predstavuje 98,87 % plnenie. Výdavky vznikli na výstavbu kanalizácie, štrk na výstavbu chodníka na
ulici Božčická, výstavba bytového domu a výstavba oddychovej zóny Záhrada Panny Márie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 20 720.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 20 720.- Eur, čo predstavuje 100 % plnenie. Boli vypracované viaceré projektové dokumentácie a to na kanalizáciu, amfiteáter, bytový dom a dom smútku.
c) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Z rozpočtovaných 1 347.- Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 1 346,70 Eur, čo predstavuje
99,98 % plnenie. Zakúpené boli a napojené ďalšie kamery v súvislosti so zavádzaním kamerového systému v obci.
d) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 12 742.- Eur bolo čerpané 13 556,02 Eur, čo predstavuje k 31.12.2018 106,39
%, Vykonala sa rekonštrukcia domu smútku.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
62 417,- €

Skutočnosť k 31.12.2018
78 502,78 €

% čerpania
125,77

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 417.- Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 78 502,78 Eur, čo predstavuje 125,77 % čerpanie. Finančné operácie tvorí
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splácanie finančného majetku – leasingu osobného auta Škoda Super B, vrátenie zábezpeky
a splácanie istiny prijatých úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018
v Eur

Bežné príjmy obce

673 155,09

Bežné výdavky obce

574 562,04

Bežný rozpočet

98 593,05

Kapitálové príjmy obce

55 584.-

Kapitálové výdavky obce

357 282,04

Kapitálový rozpočet

- 301 698,04

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 203 104,99

Úprava schodku:
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

- 35 000.- 238 104,99
316 608,10
78 502,78
238 105,32

PRÍJMY SPOLU

1 045 347,19

VÝDAVKY SPOLU

1 010 346,86

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

35 000,33
35 000.-

Upravené hospodárenie obce

0,33

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 203 104,99 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
upravený o nepoužité kapitálové účelové prostriedky vo výške 35 000.- Eur, ktoré boli
poskytnuté:
- na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30 000.- Eur
- na kamerový systém v obci vo výške 5 000.- Eur
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu činí 238 104,99 Eur.
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Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol v rozpočtovanom roku 2018 vysporiadaný
z finančných operácii. Z dôvodu schodku bežného a kapitálového rozpočtu obec za rok 2018
netvorí rezervný fond.
Rozdiel finančných operácií zistený 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 je prebytok 238 105,32 Eur.
Na základe uvedených skutočnosti celkové hospodárenie obce je prebytok v sume 35 000,33
Eur. Z tohto prebytku sme vylúčili účelové prostriedky vo výške 35 000.- Eur.
Upravené hospodárenie obce za rok 2018 činí prebytok 0,33 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. Zostatok rezervného fondu k
31.12.2018 je 2 637,77 Eur.
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.282/18 zo dňa 26.10.2018
oprava domu smútku
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
4 641,86
707,93
3 556,02

1 793,77

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Obec tvorí sociálny fond
mesačne povinným prídelom 1,5 % z hrubých miezd. Tieto finančné prostriedky sú čerpané
na stravné zamestnancov, na regeneráciu pracovnej sily, na kultúrne podujatia, na jubilejné
odmeny. Zostatok k 31.12.2018 je 1 461,45 Eur.
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Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS,
- kultúrne podujatie
- jubilejná odmena
KZ k 31.12.2018

1 555,41
2 839,24
2 843,20
90.1 461,45

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Bilancia aktív a pasív vychádza zo súvahy. Aktíva k 31.12.2018 predstavujú hodnotu
2 199 131,58 Eur. Pasíva podľa účtovnej závierky predstavujú hodnotu 2 199 131,58 Eur,
teda aktíva sa rovnajú pasívam.
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

1 980 993,06

2 199 131,58

Neobežný majetok spolu

1 962 388,07

2 156 231,84

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

2 056.1 960 332,07
-

1 312.2 154 919,84
-

17 615,05

42 208,37

157,04

186,41

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

3 331,40

3 664,26

14 126,61

38 357,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

989,94

691,37
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 980 993,06

2 199 131,58

Vlastné imanie

1 192 181,80

1 141 234,64

-

-

1 192 181,80

1 141 234,64

218 777,73

517 745,28

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

996.-

996.-

-

37 317,01

1 940,82

269 189,60

Krátkodobé záväzky

107 053,07

113 511,15

Bankové úvery a výpomoci

108 787,84

96 731,52

Časové rozlíšenie

570 033,53

540 151,66

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

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
-ostatné krátkodobé záväzky
-ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB
-záväzky z nájmu
Spolu

Záväzky celkom
k 31.12.2018
v EUR
46 469,18
32 029,04
27 993,71
6 852,43
2 736,53
266 619,86
382 700,75

z toho v lehote
splatnosti

6 842,19
32 029,04
27 993,71
6 852,43
2 736,53
266 619,86
343 073,76

z toho po lehote
splatnosti

39 626,99
39. 626,99
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Stav úverov k 31.12.2018
Číslo
úveru

Uzavretý

Splatný

224119
225121
224106
220514
221614
220116
710116
710617
Spolu:

10.08.2005
21.12.2004
08.06.2006
19.05.2014
13.10.2014
25.01.2016
14.07.2017
31.10.2018

07.08.2022
20.07.2020
07.06.2022
17.05.2019
11.10.2019
22.01.2021
13.07.2027
30.10.2023

19.09.2018

18.09.2048

Spolu:

Splátky
v roku
2018

12 360.5 844.3 000.3 999,96
4 020.3 768.20 834,70
53 826,66
4 786,68
58 613,34

Zostatok
úverov

35 893,21
9 488,85
7 421,34
2 000,18
3 585.7 810.1 381,30
29 151,64
96 731,52
266 619,86
363 351,38

Účel

Rekonštrukcia kultúrneho domu
Výstavba kanalizácie
Investičná činnosť v obci
Výstavba chodníka
Výstavba chodníka
Rodinný dom a pozemok
Kanalizácia + bežné výdavky
Výstavba Záhrada P. Márie
Výstavba bytového domu

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 obcí z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018 :
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny finančného prenájmu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

Suma v Eur
622 595,36
96 731,52
96 731,52
96 731,52

15

Zostatok istiny k 31.12.2018
96 731,52 Eur

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
622 595,36 Eur

§ 17 ods.6 písm.a)
15,54 %

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

b)Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :
Text

Suma v Eur

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
Bežné príjmy obce znížené o :
- dotácie na prenesený výkon
Bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017

622 595,36
140 904,481 691,36

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia :
- splátky istiny úverov
- splátky istiny finančného prenájmu
- splátky úrokov
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018
58 977,86 EUR

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2017
481 691,36 EUR

53 826,66
2 889,44
2 261,76
58 977,86

§ 17 ods.6 písm. b)
12,24 %

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

8. Hospodárenie organizácii zriadených obcou
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.

16

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.3/2008 o poskytovaní dotácií PO a FO
na území obce Dlhé Klčovo, ktoré sú určené na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

Žiadateľ dotácie
- účel

Jednota dôchodcov D.Klčovo
bežné výdavky-zájazd, výročná člens. schôdza
Slov. zväz zdravot. postihn
utých D.Klčovo
bežné výdavky-zájazd, výročná člens. schôdza
Obecný futbalový klub D.Klčovo
bežné výdavky-činnosť FK v roku 2018
Kulturistický oddiel Ondavan D.Klčovo
bežné výdavky – zariadenie do posilňovne
Slovenský zväz chovateľov D.Klčovo
bežné výdavky – preprava zvierat na výstavu
Rímsko-katolická cirkev – farnosť D.Klčovo
bežné výdavky-rekonštrukčné práce kostola
Spolu:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

EUR
165.-

EUR
165.-

0

200.-

200.-

0

5 400.-

5 400.-

0

200.-

200.-

0

200.-

200.-

0

5 000.11 165.-

5 000.11 165.-

0
0

Rozdiel
(stĺ.1 - stĺ.2)

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce v súlade
s VZN číslo 3/2008.

10. Podnikateľská činnosť
Náklady a výnosy za podnikateľskú činnosť sa v roku 2018 nerozpočtovali a sledovali sa na
samostatnom mimorozpočtovom účte a samostatnej pokladnici.
Obec mala v roku 2018 výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti za hospodársku činnosť
za práce traktorom, fekálom, Honkou, za prepravu a kosenie. Do podnikateľskej činnosti sa
zarátavajú aj príjmy a výdavky, ktoré vznikli v hlavnej činnosť obce. Tieto príjmy sú za
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prenájom kultúrneho domu, domu smútku, pohostinstva, hrobové miesta, za pozemok a za
požičanie riadu, lavičiek, stolov, stoličiek a miešačky.
Ďalšie príjmy, ktoré sa rátajú do podnikateľskej činnosti sú za náhodný predaj, príjmy z reklamy
a za vystúpenie súboru Rovina.
Náklady na podnikateľskú činnosť za rok 2018 sú vo výške 25 873,72 Eur. Výnosy z podnikateľskej činnosti sú 25 873,72 Eur. Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť 0.- Eur.

Náklady
Účet
501
502
511
518
521
524

Názov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Oprava a udržiavanie
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Spolu:

Suma v Eur
5 012,38
6 616,74
815,82
2 810,10
7 972,50
2 646,18
25 873,72

Výnosy
Účet
602
641
648

Názov
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmotného majetku
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Spolu:

Suma v Eur
9 856,53
851,80
15 165,39
25 873,72

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným FO a PO
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 poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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Poskytovateľ:
ÚPSVaR Vranov n.T.
ÚPSVaR Vranov n.T.
Ministerstvo ŽP SR
Bratislava
Okresný úrad Prešov

Účelové určenie transferu:
Hmotná núdza, strava,
osobitný príjemca
Chránená dielňa, aktivačné
práce
Ochrana životného prostredia
Základná a Materská škola

Prijaté
fin.prostr.
194,92

Použité
fin.prost
189,22

28 860,37

28 860,37

130,81

130,81

100 683.-

100 533.-

29 274.-

29 274.-

Nepoužité
Vrátené
-5,70
-

-150.-

Okresný úrad Prešov

Spoločný školský úrad

Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo kultúry SR
Bratislava
Dobrovoľná požiarna
ochrana Bratislava
Fond na podporu umenia
Bratislava
Matica slovenská Martin

Voľby do samosprávy obcí

526,86

525,30

Evidencia obyvateľstva

462.-

462.-

Register adries

32,40

Cvičenie pamäte v každom
veku
Materiál pre požiarnu ochranu

800..

800.-

-

1 400.-

1 400.-

-

Knihy do obecnej knižnice

1 500.-

1 500.-

-

500.-

500.-

-

Fond na podporu umenia
Bratislava
Fond na podporu umenia
Bratislava
NOC Bratislava

Činnosť v knižnici

1 500.-

1 500.-

-

Šaffova ostroha

10 000.-

10 000.-

-

Šaffova ostroha

1 400.-

1 400.-

-

PSK Prešov

CD Rovina

1 500.-

1 500.-

-

Fond na podporu umenia
Bratislava
Ministerstvo práce sociál.
vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo financií SR

CD Rovina

2 000.-

2 000.-

-

Zariadenie do denného centra

3 000.-

3 000.-

-

Kamerový systém

5 000.-

-

5 000.-

30 000.-

-

30 000.-

10 000.-

10 000.-

-

10 200.-

10 200.-

-

Šaffova ostroha

Rekonštrukcia požiarnej
Zbrojnice
Oprava domu smútku

Úrad vlády SR Bratislava Projektová dokumentácia
Amfiteáter
Spolu:

238 964,36

32,40

203 807,10

-1,56
-

-35 000.-157,26
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K 31.12.2018 dotácie, ktoré bolo treba vyúčtovať, boli všetky vyúčtované a boli použité
na ten účel, na ktorý boli určené. Vyúčtovaním dotácií bol vrátený prebytok z dotácie na stravu
pre deti v hmotnej núdzi vo výške 5,70 Eur, prebytok dotácie pre Základnú školu na pobyt
žiakov v Škole prírody vo výške 150.- Eur a prebytok dotácie na Voľby do samosprávy obcí
vo výške 1,56 Eur. Nepoužité dotácie vo výške 35 000.- Eur zostali nepoužité a použijú sa
v roku 2019 a to 30 000.- Eur na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a 5 000.- Eur na kamerový
systém.
Obec v roku 2018 nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu s inou obcou.

12.Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením číslo 220/2017 Obecné zastupiteľstvo v Dlhom Klčove konané dňa 15.12.2017
bol schválený rozpočet na rok 2018 bez uplatňovania programovej štruktúry v zmysle § 4, odst.
5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov.

13.Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Zubková Ľubica
starostka obce
Prílohy: 1. Plnenie rozpočtu za rok 2018
-tabuľková časť
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