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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 172/2016.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 07.06.2017 uznesením č. 187/2017
- druhá zmena schválená dňa 08.11.2017 uznesením č. 200/2017
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 212/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

570 610,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
734 420,00

326 510,00
200 000,00
44 100,00
570 610,00

380 518,00
280 962,00
72 940,00
734 420,00

299 392,00
264 618,00
6 600,00
0

339 295,00
368 525,00
26 600,00
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
734 420,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

680 438,51

92,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 734 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 680 438,51 EUR, čo predstavuje 92,65 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
380 518,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

379 477,32

99,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 380 518,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
379 477,32 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
226 420,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

225 690,51

99,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 172 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 172 327,01 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,02 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 49 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 48 215,25 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 254,26 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 940,27 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 20,72 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 46 770,51 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
1 444,74 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
11 989,85 EUR.
Daň za psa 786,30 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 360,27 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4001,68 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13 710,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13 401,74

97,75

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 401,74 EUR, čo
je 97,75 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8 652,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 648,48

99,96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 652,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8 648,48 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v výške 851,74 EUR
a z vratiek – preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 7 796,74 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 131 736,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
131 736,59 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
Urbársko-lesná a pas.spol.
Okresný úrad Košice, odbor školstva
ÚPSVaR
Okresný úrad MI
MDVaRR SR
OÚ pre CD a PK Košice
OÚ pre ŽP
Okresný úrad MI
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Implementačná agentúra MPSVaR

Suma v EUR
Účel
500,00 Finančný dar- reprezentačné
účely
490,00 Školstvo- didaktické pomôcky
47,04 PnD
1857,35 Voľby do orgán.samospráv.krajov
689,13 Spoločný stavebný úrad
32,01 Cestná doprava
58,00 Starostlivosť o ŽP
90,00 Odmena skladníka CO
38,80 Register adries
244,53 Evidencia obyvateľstva
1 481,25 Príspevok na aktivačnú činnosť
28 622,48 Príspevok na prac. § 54
97 586,00 Opatrovateľská služba

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
280 962,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

280 961,19

99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 280 962,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 280 961,19 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 280 962,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 280 961,19 EUR,
čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostrediaEnvironmentálny fond
Ministerstvo životného prostrediaEnvironmentálny fond
Slovenská
agentúra
ŽPEnvironmentálny fond

Suma v EUR
Účel
60 000,00
Dotácia na nákup traktora
s čelným nakladačom
180 000,00
Výstavba kanalizácie
4 987,50

VVS,a.s. Košice
Ministerstvo vnútra SR-Okr.úrad KE

9 473,69
15 000,00

Ministerstvo financií SR

11 500,00

Zhotovenie
Projektovej
dokumentácie Biokoridor-Oborín
-Kucany
výstavba kanalizácie
vybudovanie
kamerového
systému
rekonštrukcia
verejného
osvetlenia

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
72 940,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 000,00

27,42

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 72 940,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje zábezpeky od uchádzačov zapojených do
verejného obstarávania na stavbu: Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV, plnenie je na
27,42 %.
V roku 2017 obec nečerpala finančné prostriedky z rezervného fondu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
734 430,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

677 581,52

92,25

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 734 430,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 677 581,52 EUR, čo predstavuje 92,25 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
339 305,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

335 400,82

98,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 339 305,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 335 400,82 EUR, čo predstavuje 98,85 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 172 268,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
171 539,80 EUR, čo je 99,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 45 137,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
44 017,92 EUR, čo je 97,52 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 106 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
105 093,91 EUR, čo je 98,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 14 550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
14 248,21 EUR, čo predstavuje 97,93 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 500,98
EUR, čo predstavuje 100,20 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
368 525,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

315 580,70

85,63

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 368 525,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 315 580,70 EUR, čo predstavuje 85,63 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 17 064,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 11 500,00
EUR a to na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekty: „Biokoridor – Oborín –
Kucany v sume 5400,00 EUR, ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu:
Zateplenie Polyfunkčného domu Kucany 41 v sume 4500,00 EUR a na vypracovanie projektovej
dokumentácie k projektu: „Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV“ v sume 1 600,00
EUR, čo predstavuje 67,39 % čerpanie.
b) Nákup strojov, prístrojov a zariadení
Z rozpočtovaných 27 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 24 046,12
EUR, čo predstavuje 86,50 % čerpanie, na vybudovanie kamerového systému v sume 20 546,12
EUR a na nákup kosačky Husqvarna Rider R213C v sume 3 500,00 EUR.
c) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Z rozpočtovaných 76 335,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 73 557,58
EUR, čo predstavuje 96,36 % čerpanie, na nákup traktora s čelným nakladačom. Vlastné zdroje
13 557,58 EUR, dotácia z Environmentálneho fondu 60 000,00 EUR.
d) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 247 326,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 205 977,00
EUR, čo predstavuje 83,28 %
- čerpanie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia 16 503,31 EUR, vlastné zdroje 5 003,31 EUR,
finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva financií SR v sume 11 500,00 EUR.
-na výstavbu kanalizácie 189 473,69 EUR, vlastné zdroje 9 473,69 EZR, dotácia
z Environmentálneho fondu v sume 180 000,00 EUR.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
26 600,00
26 600,00

% čerpania
100,00 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 600,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 26 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 600,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 6 600,00 EUR, a na vrátenie
zábezpeky uchádzačom zapojených do verejného obstarávania na stavbu: Veľké Raškovce,
Oborín – kanalizácia a ČOV v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
379 477,32
335 400,82
+ 44 076,50
280 961,19
315 580,70
- 34 619,51
9 456,99
0,00
0,00

Príjmové finančné operácie

20 000,00

Výdavkové finančné operácie

26 600,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-

6 600,00
680 438,51
677 581,52
2 856,99
0,00
2 856,99

Prebytok rozpočtu v sume 9 456,99 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
2 856,99 EUR
Schodok 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 – 6 600,00 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- prebytku rozpočtu 6 600,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
2 856,99 EUR.
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4. 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
44 118,44
8 821,56

52 940,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
45,41
652,27

287,39

350,00
42,18
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
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 1.1.2017 v EUR
1 908 673,30
1 848 452,52

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 109 576,69
2 045 751,55

0
1 702 100,53
146 351,99
59 383,12

0
1 899 399,56
146 351, 99
63 058,99

13,80
0
0
4 156,69
55 212,63
0
0
837,66

12,37
1 494,05
0
4 976,26
56 576,31
0
0
766,15

ZS k 1.1.2017 v EUR
1 908 673,30
555 961,20

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 109 576,69
556 436,42

0
0
555 961,20
24 267,93

0
0
556 436,42
18 517,91

550,00
0
45,41
1 077,52
22 595,00
1 328 444,17

550,00
0
42,18
1 930,73
15 995,00
1 534 622,36

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

1 930,73
-15 995,00
17 925,73

z toho v lehote
splatnosti

1722,47
15 995,00
17 717,47

z toho po lehote
splatnosti

208,26
0
208,26
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Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko, a.s.

Splatenie
Dexia
Komunál
komfort úveru
a prvého
municipálneho
úveru

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

72 694,68

6 600,00

500,98

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

15 995,00

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere č. 22/06/07 Dexia Komunál univerzálny úver. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, úver bol prijatý na výstavbu domu smútku,
rekonštrukciu obecného úradu a nákup Polyfunkčného domu Kucany 41, splátky istiny a úrokov
sú mesačné.
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 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- 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 31.12.2017
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 31.12.2017

358 624,13
358 624,13
358 624,13
15 995,00
15 995,00
15 995,00

2 522,91
18 517,91

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

15 995,00

358 624,13

0,04 %

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 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

358 624,13
358 624,13
358 624,13
120 133,98
875,96
237 614,19
237 614,19

6 600,00

500,98
7100,98

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

7100,98

237 614,19

0,03%

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2012 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-

Telovýchovná jednota – bežné výdavky
Reformovaná kresťanská cirkev na
Slovensku, Cirkevný zbor Oborín – bežné
výdavky na organizovanie letného tábora pre
deti
Združenie maď. rodičov na Slovensku pri
CZŠ Vojany – bežné výdavky na rodičovský
ples
Slovenský zväz chovateľov Michalovce-na
výstavu drobných zvierat
Klub žiakov, absolventov a sympatizantov
Gymnázia Veľké Kapušany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

6 000,00
200,00

6 000,00
200,00

0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

100,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2012
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom
v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania, dňa 30.01.2003 pod č. Žo2003/02482/2/AN, č. živnostenského registra 807-12233.
Predmetom podnikania je:
- vykonávanie prác špeciálnym strojom univerzálny nakladač – rýpadlo a prídavnými
zariadeniami
- čistenie vodných tokov, odpadových vôd a likvidácia odpadov
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- pomocné stavebné, zemné práce a demolačné práce
- zemné práce pri výstavbe vodohospodárskych diel

V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
4 934,38
Celkové výnosy
4 575,00
Hospodársky výsledok - strata
- 359,38

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové osoby.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá zriadené žiadne právnické osoby.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad Košice,
odbor školstva
ÚPSVaR
Okresný úrad MI
MDVaRR SR
OÚ pre CD a PK Košice
OÚ pre ŽP
Okresný úrad MI
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Implementačná agentúra
MPSVaR

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

Školstvo- didaktické
pomôcky
PnD
Voľby do VÚC
Spoločný stavebný úrad
Cestná doprava
Starostlivosť o ŽP
Odmena skladníka CO
Register adries
Evidencia obyvateľstva
Príspevok na aktivačnú
činnosť
Príspevok na prac. § 54
Opatrovateľská služba

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

490,00

490,00

-

47,04
1857,35
689,13
32,01
58,00
90,00
38,80
244,53
1 481,25

47,04
1857,35
689,13
32,01
58,00
90,00
38,80
244,53
1 481,25

-

28 622,48
97 586,00

28 622,48
97 586,00

-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Obec

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Vypracovala: Alžbeta Štofirová

-4-

-4-

Predkladá: Arpád Csuri

V Oboríne, dňa 21.05.2018
14

