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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.17
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 30.04.018 uznesením č.21
- druhá zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením č. 24
- tretia zmena schválená dňa 27.12.2018 uznesením č.2
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

428 698

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
829 130,94

423 820
0
4878

538 360,32
40 000,00
250 770,62

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

428 698

829 130,94

423 820
0
4878

538 360,32
285 892,02
4 878,60

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
829 130,94

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

830 025,49

100,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 829 130,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
830 025,49 EUR, čo predstavuje 100,10% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
538 360,52

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

538 360,32

100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 423 820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
538 360,32 EUR, čo predstavuje 127,02% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
176 182,95

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

176 182,95

100,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 140 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 154 465,74 EUR, čo predstavuje
plnenie na 110,33 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18 314,19 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 163,43 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 14 150,78 EUR.Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18
314,21 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 260,0 Eur bol skutočný príjem 304,0 Eur, čo predstavuje
plnenie116,92%.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 2600,0 Eur skutočný
príjem 3 099,00 Eur, čo predstavuje 119,19%.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
311 517,38

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

311 517,38

100,0

Nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných 220 160,0 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 311 517,38 EUR, čo
je 141,49 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu bytov z rozpočtovaných 14 400 Eur bol
skutočný príjem 12 265,53 Eur , čo je 85,17 % plnenie. Nezaplatené pohľadávky predstavujú
727,57 Eur .Príjem z dividend v sume 1 175,60 Eur. Príjem z prenajatých budov, priestorov
z rozpočtovaných 1500,0 Eur predstavuje príjem v sume 1615,70 Eur, čo je 107,71 %. Platby za
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mš a škd z rozpočtovaných 600,0 Eur predstavuje skutočný príjem 510,0 Eur čo je 85%.
Stravné z rozpočtovaných 2200,0 Eur predstavuje skutočný príjem 1 735,65 Eur , čo je 78,89%.
Príjem za skládku odpadu z rozpočtovaných 201 000,0 Eur predstavuje skutočný príjem
280 811,47 Eur, príjem za kanalizáciu 9635,33 Eur čo je 144,50%.Skutočný príjem od PO
v sume 3000,0 Eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 768,10 EUR, čo je
219,45 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
8 842,37

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 842,37

100,0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov je stravne šj v sume 4697,30 EUR, z vratiek
4145,07 Eur. Čo predstavuje 100%plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 42 500 EUR bol skutočný príjem vo výške 41 817,62
EUR, čo predstavuje 98,39% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Prešov

Suma v EUR
39 665,0

Účel
Dotácia na školstvo

MŽP SR
OÚ Vranov n/T
MV SR
DPO SR

41,95
233,94
476,73
1 400

Regob, register, co
Voľby
Dotácia DHZ

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
40 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

40 000

100,0

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 40 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR
ÚV SR

Suma v EUR
10 000
30 000

Účel
Ihrisko pri MŠ
Dotácia na garáž DHZ
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Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 878

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

250 772,62

514,08

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 878 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 250 772,62 EUR, čo predstavuje 514,08% plnenie. Prípravná projektová dokumentácia
2060 Eur, 30 000 Eur výstavba garáže DHZ zo ŠR prostriedkov 12 273,02 Eur z vlastných
prostriedkov , 76 502,76 Eur rekonštrukcia a modernizácia ciest 68 798,58 Eur výstavba výťah,
96 257,68 Eur rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ, 4 878,60 Eur splátka úveru.
V roku 2011 bol prijatý úver v sume 126 000 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
3.2.2011 uznesením č.3
V roku 2018 boli nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10 000 Eur na detské ihrisko
presunuté do roku 2019.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
809 130,94
621 847,73

% čerpania
76,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 809130,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 621847,73 EUR, čo predstavuje 76,85% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
538 360,32

Skutočnosť k 31.12.2018

331 077,11

% čerpania

61,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 538 360,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 331 077,11 EUR, čo predstavuje 61,49% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov miezd OcÚ 55 055,0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 53 930,31 EUR, čo je 97,95 % čerpanie. Mzdové prostriedky pracovníkov ČOV
rozpočtované 12 600,0 Eur skutočné čerpanie k 31.122018 bolo 6 129,62 Eur , čo je 48,64 %
čerpanie. Materská škola rozpočtované 29 000,0 Eur skutočné čerpanie k 31.12.2018 27 002,86
Eur , čo je 93,11 % čerpanie. Základná škola rozpočtované 28 800,0 Eur skutočné čerpanie
k 31.12.2018 291 2732 Eur zo ŠR, z vlastných prostriedkov 1 415,57 Eur.. Školská jedáleň
rozpočtované 8 100,0 Eur skutočné čerpanie k 31.12.2018 9 042,0 Eur, čo je 111,62 %
čerpanie. Školský klub rozpočtované 9 902,0 Eur skutočné čerpanie 10 152,46 Eur čo je 102,52
%čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov OcÚ 20 260,0,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
18 416,13 EUR, čo je 90,89 % čerpanie. ČOV z rozpočtovaných 4 416,0 Eur skutočné čerpanie
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k 31.12.2018 1 866,75 Eur čo je 42,27 % čerpanie. Materská škola z rozpočtovaných 10 136,0
Eur skutočné čerpanie k 31.12.2018 7 755,62 Eur čo je 76,51 % čerpanie. Základná škola
z rozpočtovaných 10 065,0 Eur skutočné čerpanie k 31.12.2018 9 581,03 Eur čo je 95,19 %
čerpanie. Školská jedáleň z rozpočtovaných 2 831,0 Eur skutočné čerpanie k 31.12.2018 3
034,80 Eur čo je 107,19 % čerpanie. Školský klub z rozpočtovaných 3 461,0 Eur skutočné
čerpanie k 31.12.2018 4 067,32 Eur čo je 117,51% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 222 174,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 143
019,72 EUR, čo je 64,37 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ZŠ,
MŠ, ŠJ, ŠKD ,ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7 020,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 930,99
EUR, čo predstavuje 84,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 4 878,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 878,60
EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
285 892,02

Skutočnosť k 31.12.2018
285 892,02

% čerpania
100,0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 285 892,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 285 892,02 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 060 EUR.
b) Realizácia stavby DHZ-garáž 30 000 Eur zo ŠR, 12 489,02 Eur z vlastných prostriedkov
c) Rekonštrukcia ciest 76 502,76 Eur,
d) Realizácia stavieb –výťah 60 630,78 Eur
e) Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ 96 257,68 Eur
f) Výstavba pamätník-Letisko 7951,78 Eur
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4878

Skutočnosť k 31.12.2018
4878,60

% čerpania
100,01

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4878 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 4878,60 EUR, čo predstavuje 100,01% čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4878 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4878,60 EUR, čo predstavuje 100,01%
čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

538 360,32

z toho : bežné príjmy obce

538 360,32

Bežné výdavky spolu

331 077,11

z toho : bežné výdavky obce

331077,11

Bežný rozpočet

207 283,21
40 000

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

40 000

Kapitálové výdavky spolu

285 892,02

z toho : kapitálové výdavky obce

285 892,02

Kapitálový rozpočet

-245 892,02
-38 608,81

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

-38 608,81
251 665,17

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

4878,60

246 786,57
830 025,49
621 847,73
208 177,46
-17644,19
190 533,27

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume - 38 608,81 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a/ a
b/zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z mene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný prebytkom z finančných operácií 38608,81 Eur.
Zostatok finančých operácií v sume 190 533,27 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 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 17644,19 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

190 533,27 EUR

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 :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000 EUR, a to na :
- výstavba detské ihrisko pri MŠ v sume 10 000 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n.
p. v sume 3597,23 EUR,
c) 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 1252,96 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky v sume 2794,00 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
190 533,27 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. .
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.23 zo dňa 10.9.2018 obstaranie
výťah, budova ZŠ a MŠ
- uznesenie č.24 zo dňa 29.10.2019obstaranie
rekonštrukcia cesty, pamätník.
- uznesenie č. 25 zo dňa 26.11.2018 obstaranie
rekonštrukcia budovy ZŠ a Mš, rekonštrukcia.
cesty, pamätník
-uznesenie č.2 z 27.12.2018-

Suma v EUR
204 334,89
97482,93

86 766,88
53 912,50

75 672,24
12273,02

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

67,06
73 126,12

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

Suma v EUR
1 031,90
1072,70

285,26
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- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

109,98
1 709,36

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.
z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 31.12.2018

Suma v EUR
3597,23

KZ k 31.12.2018

3597,23

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
KZ k 31.12.2018 v EUR
4 322 212,10
5 064 449,00
3 769 381,64
4 553 414,91

3 671 160,83
98 220,81
552 830,46

4 455 194,10
98 220,81
511 034,09

66,46

26,37

4 892,12
547 871,88

5 146,45
505 861,27

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
4 322 212,10
4 454 822,59
2 678 202,87
2 867 512,96

2 678 202,87
134 496,72

2 867 512,96
146 869,12

108 207,81
26 288,91

10 000
10 5044,58
31 824,54
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 509 512,51

1 440 440,51

Zostatky na účtoch k 31.12.2018
221 BÚ
2211 BÚ ZŚ
22110 BÚ kanalizácia
22111 BÚ zábezpeka BD
22112 BÚ dotácia
2217 BÚ Rezervný
2218 BÚ
2219 BÚ BD
221 BÚ DEP
221 BÚ PF
221 BÚ SF
211 pokladňa

403 701,00 Eur
8,08 Eur
1679,90 Eur
2794,00Eur
38,50 Eur
73126,12 Eur
406,55 Eur
16226,39 Eur
4495,05Eur
1252,96 Eur
1709,36Eur
423,36Eur

Spolu:

505 861,27Eur

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
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- sociálnemu fondu
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

3006,27
10874,89
5953,67
1752,18
10000
1709,36
103335,22
10237,53
146 869,12

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

ŠFRB

Účel

8-BJ-nájomné
byty

Výška
poskytnutého
úveru

126400

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

99737,99

Rok
splatnosti

2042

Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2042, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č.003/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

PZ Lipiny –bežné výdavky
SČK Petrovce
FS Herlica
FS Oblík Hanušovce, Oblíček Petrovce
ZO SZPB Petrovce
Dotácia pri narodení dieťaťa

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

700

700

0

600
600
1238
500
1650

600
600
1238
500
1650

0
0
0
0
0

Dotácie poskytnuté pri narodení dieťaťa v sume 330 Eur: Richard Varga nar. 29.12.2017
Petrovce 143,Anna Kaňuchová nar.31.5.2018 Petrovce 7, Max Čurlík nar.26.2.2018 Petrovce
88, Laura Adamová nar.11.9.2018 Petrovce 120, Boris Čurlík nar.14.11.2018 Petrovce 82
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
003/2015 o dotáciách.

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

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) rozpočtom iných obcí
d) 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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ Prešov
MŽP SR
OÚ Vranov
DPO SR
OÚ Vranov
MFSR
ÚV SR

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

Školstvo -BV
Bežné výdavky
Regob, co, r egister
Bežné výdavky -dhaz
Bežné výdavky voľby
KV –detské ihrisko
KV –garáž pre DHZ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

39665
41,95
233,94
1400
476,73
10 000
30 000

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

39665
41,95
233,94
1400
476,73
0
30 000

0
0
0
0
0
10 000
0

-5-
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá žiadne záväzky voči rozpočtom iných obcí.
d/ Finančné vysporiadanie voči VÚC
Obec nemá žiadne záväzky voči VÚC.
11.. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu 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 190 533,27 EUR.

Vypracovala: Emília Adamová

Predkladá: Ing. Ján Jenčo

V Petrovciach 20.5.2019
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