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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.225/2017.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.4.2018 uznesením č. 237/2018
- druhá zmena schválená dňa 30.5.2018 uznesením č. 248/2018
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3, dňa 30.8.2018
- štvrtá zmena schválená dňa 30.8.2018 uznesením č. 258/2018
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5, dňa 24.9.2018
- šiesta zmena schválená dňa 26.9.2018 uznesenie č. 265/2018
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7, dňa oprava položiek
- ôsma zmena schválená dňa 21.11.2018 uznesenie č. 266/2018
- deviata zmena schválená dňa 28.12.2018, uznesenie č. 21/2018
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10 dňa 31.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2.158.916

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2.373.782

1.309.964
650.692
190.560
7.700
2.158.916

1.427.643
674.838
255.637
15.664
2.373.782

463.111
932.431
49.699
713.675
0

541.992
1.037.217
45.414
749.159
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.373.782

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2.095.288,37

88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.373.782,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2.095.288,37 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.
1. Bežné príjmy obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.443.307

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1.431.277,31

99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.443.307, EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1.431.277,31 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
604.859

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

606.781,33

100,3

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 577.559,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 579.739,09 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,3 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8.689,42 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.794,84 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2.894,58 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
za nedoplatky z minulých rokov 318,63 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 342,32 EUR.
Daň za psa 714,-€.
Daň za užívanie verejného priestranstva 204,- €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17434,82 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
51.156

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

53.352,13

104
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 51.156,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 53.352,13 EUR, čo je
104 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 3.527,20 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 36.090,98 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.350,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.055,- EUR, čo je
152 % plnenie. Poplatky za TKR z rozpočtovaných 3.620, EUR bol skutočný príjem
3.652,- EUR, poplatky za vodu z rozpočtovaných 6.000,- EUR bol skutočný príjem 6.717,93
EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

664,05

Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 771.628,- EUR bol skutočný príjem vo výške 770.479,80
EUR, čo predstavuje 99,85.% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
549.245
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
6.758
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
106
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
11.400
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
2.532
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
1.950
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
20.160
Okresný úrad Prešov-odbor školstva
15.000
Okresný úrad Prešov.-odbor VVS
475,94
Úrad práce soc.vecí a rodiny Prešov
1.643,40
Úrad práce soc.vecí a rodiny Prešov
51.836,76
Úrad práce soc.vecí a rodiny Prešov
14.442
Úrad práce soc.vecí a rodiny Prešov
3.037,80
Dobrovoľná požiarna ochrana Prešov
3.000
Okresný úrad odbor ŽP, Prešov
178,36
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov
2.591,04
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov
15.547,24
Ministerstvo vnútra SR
533,52
MV,Úrad splnomocnenca vlády pre
32.768,20
RK
Ministerstvo vnútra SR
29.261,54
Ministerstvo vnútra SR
3.243,18
Ministerstvo vnútra SR
630,30
Ministerstvo vnútra SR
19,60

Účel
Bežné výdavky ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Učebnice
Sociálne znevýhodnené prostredie
Príspevok 5 ročné deti
Lyžiarsky kurz
Asistenti
Bež. výd.-riešenie havar. situácii
Komunálne voľby
Osobitný príjemca
Rodinné prídavky,sociálne dávky
Stravovacie návyky
Učebné pomôcky
Dotácia na zabezpečenie potrieb
Dotácia na starostlivosť o ŽP
Podpora zamestnanosti
Podpora zamestnanosti
Dotácia-bežné výdavky KC
Národný projekt-terenná soc.práca
Miestna obč. poriad. služba
matrika
Register obavateľstva
Register adries

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
674.838

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

404.317,13

60

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 674.838,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 404.317,13 EUR, čo
predstavuje 60 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
102.610
24.145,53
277.561,60

Účel
Kúpa 6BD 3- dotácia
Stavebné úpravy v časti HZ
Výstavba KC

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
255.637

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

266.643,24

104

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 255.637,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 266.643,24 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 190.560,- EUR zo ŠFRB na kúpu bytového domu č. 3
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 247/2018 zo dňa 30.5.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 53.542,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 53.542,13 EUR.
Bola prijatá zábezpeka na byty v 6BD č. 3 v sume 4.014,- EUR
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10.609,83 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 925,28 EUR
- zapojenie do príjmov-vrátenie fin. zábezpeky na výstavbu KC v sume 6.500,-EUR
- zapojenie do príjmov-vrátenie fin. zábezpeky na l izb.byt v 7BD v sume 492,- EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
15.664

Skutočnosť k 31.12.2018
15.591,80

% plnenia
99,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15.664,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
15.591,80 EUR, čo predstavuje 99,5 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola - nájom 303,-,prax -579,60 , preplatok el. energia- 951,84.........1.834,44
Materská škola- poplatky 628,-............................................................................ 628,Školská jedáleň- réžie 1505,10 , strava 8.389,23, dary- 37,93............................9.932,26
ŠKD- poplatky – 805,-.............................................................................................805,Preplatky ZP – 2392,10.........................................................................................2.392,10
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
2.373.782

Skutočnosť k 31.12.2018
1.992.672,96

% čerpania
84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.373.782,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1.992.672,96 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obec
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
541.992

Skutočnosť k 31.12.2018

522.237,89

% čerpania

96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 541.992,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 522.237,89 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 156.080,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
157.056,28 EUR, čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, aktivačných pracovníkov, terénnej sociálnej pracovníčky a jej asistentov, pracovníkov
miestnej občianskej poriadkovej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 64.979 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
63.871,82 EUR, čo je 98 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 256.679 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
236.971,59 EUR, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
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sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba všetkých budov,
miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, rozhlasu, TKR a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 57.254 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
57.432,23 EUR, čo predstavuje 100,3 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 7000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6.905,97
EUR, čo predstavuje 98,6 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1.037.217

Skutočnosť k 31.12.2018
699.759,35

% čerpania
67

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.037.217,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 699.759,35 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba komunitného centra
Z rozpočtovaných 321.127,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 298.815,37
EUR, čo predstavuje % čerpanie.
b) Kúpa 6BD III.
Z rozpočtovaných 332.503,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 332.503,21
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
45.414

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

51.512,77

113

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 45.414, EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 51.512,77 EUR, čo predstavuje 113 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 45.414,- EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44.520,77 EUR, čo predstavuje
98 %.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
749.159

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

726.155,12

97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 749.159,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 726.155,12 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1.446.869,11
1.431.277,31
15.591,80

1.248.393,01
522.237,89
726.155,12

198.476,10
404.317,13
404.317,13
0,00

699.759,35
699.759,35
0,00

-295.442,22
-96.966,12
51.803,22
-148.769,34
244.102,13
44.520,60

199.581,53
2.095.288,37
1.992.672,96
102.615,41
51.803,22
50.812,19
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Schodok rozpočtu v sume 96.966,12 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 51.803,22 EUR
bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný :
-

z finančných operácií

148.769,34 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19. 058,65 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1.488,65 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1.520,- EUR
- nevyčerpané fin. prostriedky na asistentov 1.050,-EUR
nevyčerpané fin. prostriedky na havarijný stav 15.000,-EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24.145.53 EUR, a to na :
- nevyčerpané prostriedky: Stavebné úpravy v časti hasič. zbrojnice v sume 24.145,53
EUR
c) 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 1.625,04 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky vyplácanie sociálnych dávok cez osobitného príjemcu v sume
2.398,82 EUR, ktoré budú čerpané v roku 2019,
e) cudzie zdroje zábezpeka na byty 6BD3 v čiastke 4.506,- EUR
f) 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 69,18 EUR, ( RO)

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 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
50.812,19 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
50.812,1931 EUR.
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
300633,05
115898,80

- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.247 zo dňa 30.5.2018
Rekonštrukcia šatni TJ
Kúpa vozidla OPEL

0
47242,13
6300

KZ k 31.12.2018

363019,72

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 -

Suma v EUR
575,74
1397,75

1 %

Úbytky - príspevok na stravné lístky

1414,40

KZ k 31.12.2018

559,09

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 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Revízia plyn. zariadení 6BD
- Revízia plyn. zariadení 7BD
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1984,47
1625,04

580,28
345
2684,23
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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
KZ k 31.12.2018 v EUR
3800482,97
4398131,81
3273878,27
3825552,05
5875,31
2968660,20
299342,76
523784,26

5875,31
3520333,98
299342,76
569716,19

108,90
63247,42

195,48
53723,44

12191,58
448236,36

20589,74
495207,53

2820,44

2863,57

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3800482,97
4398131,81
1940246,76
2045221,33

1940246,76

2045221,33

700
10609,83
417417,19
40049,12
95669
1295791,07

5676
45603
590871,64
42268,31
72629
1595862,53

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
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

7102,21
19840,45
9038,05
3484,80
45603
72629
565088,95
34261,49
757047,95

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7102,21
19840,45
9038,05
3484,80
45603
72629
565088,95
25782,69
757047,95
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Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Primabanka
SFRB
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

230.069
206.282
268.189
190.560

23.040
6338,92
8053,60
2.269,25

2190,18
1622,84
2297,60
795,35

72.629
155.766,73
221.031,47
188.290,75

ivestičný
Investičný-6BD
Investičný-7BD
Investičný6BD3

Rok
splatnosti

2022
2040
2043
2048

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

1.320.599,44
11.761,80
1.332.361,24
72.629

7.584,08
565.088,95

645.302,03
565.088,95

565.088,95
80.213,08

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

80.213,08

1.332.361,24

10,68%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

1.320.599,44
11.761,80
1.332.361,21
593.924,68
95.517,06

689.441,74
642.919,50

23.040
21.480,77

2.190,18
4.715,79

51.426,74
§ 17 ods.6 písm. b)

51.426,74
642.919,50
3,31 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č.8/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

DHZ Hermanovce - BV
Súbor Hermanovčan- BV
Rímskokat.far.úrad Hermanovce - KV
KST Chotárna Hermanovce- BV
Rodina prof. Hlaváča - BV
Skauti Hermanovce - BV
Telovýchovná jednota Hermanovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3.530,5.000,9.600,2.000,600,500,10.000,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3.530,5.000,9.600,2.000,600,500,10.000,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,0,0,0,0,0,0,14

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Hermanovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

101.761,92

101.761,92

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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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
)

Školstvo-bežné výdavky

607.151,-

606.101,-

1.050,-

3.243,18

3.243,18

0

649,90

649,90

0

475,53

475,53

0

1.643,40

1.643,40

0

51.836,76

51.836,76

0

15.962

14.442,-

-5-

Okresný úrad
Prešov
Ministerstvo

Prenesený výkon štátnej správy-

vnútra SR

Matrika- bežné výdavky

Ministerstvo

Prenesený výkon štátnej správy-

Vnútra SR

REGOB, Register adriesbež.výdavky

Okr.úrad

Komunálne voľby -bežné výdavky

Prešov
ÚPSVaR

Výkon osobitného príjemcu-

Prešov

bež.výdavky

ÚPSVaR

Rodinné prídavky a sociálne dávky

Prešov

vyplácane cez osobitného príjemcuBV

ÚPSVaR

Stravovacie návyky-bežné výdavky

1.520

Prešov
ÚPSVaR

Príspevok na učebné pomôcky-

Prešov

bežné

3.037,80

3.037,80

0

178,36

178,36

0

Výdavky
Okr. úrad

Prenesený výkon štátnej správy

Prešov

ochrana životného prostredia-BV

ÚPSVaR,

Podpora zamestnanosti-BV

18.137,28

18.137,28

0

DPO SR

Dotácia DHZ-BV

3.000

3.000

0

MV SR, úrad

Sociálna terénna práca, TP-BV

32.768,20

32.768,20

0

MDVRR SR

Dotácia na kúpu 6BD 3-KV

102.610,-

102.610,-

0

MV SR

Stavebné úpravy v pož. zbrojnici-KV

24.145,53

0

24.145,53

MV SR

Výstavba KC -KV

277.561,60

277.561,60

0

MV SR

Výstavba KC -BV

533,52

533,52

0

Prešov

spln.vlády pre
róm. komunity
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry na 37. zasadnutí
OZ dňa 12.12.2017, číslo uznesenia 225/2017.
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