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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 15.12.2017 uznesením č. 211/2017. 
Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12.04.2018 uznesením č. 219/2018 
- druhá zmena schválená dňa 16.10.2018 uznesením č. 251/2018 
- tretia zmena  schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 20/2018. 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2018  
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 371 038,00 655 934,00 
z toho :   
Bežné príjmy 333 938,00 375 095,00 
Kapitálové príjmy 0 224 975,00 
Finančné príjmy 37 100,00 55 864,00 
Výdavky celkom 371 038,00 655 934,00 
z toho :   
Bežné výdavky 294 006,00 320 782,00 
Kapitálové výdavky 70 432,00 328 552,00 
Finančné výdavky 6 600,00  6 600,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

655 934,00 600 715,53 91,58 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 655 934,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
600 715,53 EUR, čo predstavuje  91,58 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

375 095,00 370 972,83 98,90 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 375 095,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
370 972,83 EUR, čo predstavuje  98,90 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

242 180,00 238 052,18 98,30 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 187 565,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 187 566,64 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 49 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 44 957,23 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 91,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 483,86 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 457,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 15,54 EUR. 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  44 484,39 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 472,84 
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16 593,21  EUR. 
 
Daň za psa  769,66 EUR. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 845,14 EUR. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 913,51 EUR 
 
b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

14 591,00 14 598,01 100,04 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1814,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1813,60 EUR, čo je 
99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 763,60 EUR,  EUR a 
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 50,00 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 13 137,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 784,41 EUR, čo 
je 97,32 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

11 917,00 11 914,92 99,98 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 917,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
11 914,92 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 398,04 EUR,, 
z vratiek – preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 6 469,69 EUR, 
príjem bankovej záruky vo výške 5000,00 EUR (NOVICOM,s.r.o. Slivník) a preplatok poistenia 
zo Sociálnej poisťovne vo výške 47,19 EUR. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 106 407,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 
106 407,72 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Košice, odbor školstva 827,00 Školstvo- didaktické pomôcky 
Okresný úrad MI 1545,58 Voľby do orgán.samosprávy obcí 
MDVaRR SR 806,97 Spoločný stavebný úrad 
OÚ pre CD a PK Košice 31,41 Cestná doprava 
OÚ pre ŽP 57,00 Starostlivosť o ŽP 
Okresný úrad MI 99,32 Odmena skladníka CO 
Ministerstvo vnútra SR 21,20 Register adries 
Ministerstvo vnútra SR 239,91 Evidencia obyvateľstva 
ÚPSVaR 3 287,26 Príspevok na aktivačnú činnosť 
ÚPSVaR 15 139,80 Príspevok na prac. § 54, §50j 
ÚPSVaR 11 271,72 Prísp. na prac.-Šanca pre mladých 
Implementačná agentúra MPSVaR 45 624,00 Opatrovateľská služba 
Ministersvo vnútra SR 25 271,32 Miestna občianska poriad.služba 
Aggteleki Nemzeti Park, HU 2 185,00 Projekt INTERREG SK-HU 

 
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 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

224 975,00 224 975,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 224 975,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 224 975,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 224 975,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 224 975,00 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo životného prostredia- 
Environmentálny fond 

200 000,00 Výstavba kanalizácie 

Aggteleki Nemzeti Park, HU 11 475,00 Projekt INTERREG SK-HU, 
nálup pozemku a rodinného domu 
súp.č. 158 

Ministerstvo financií SR 13 500,00 Rekonštrukcia autobusových 
zastávok 

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

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

55 864,00 4 767,70 8,53 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 55 864,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2018 v sume 4 767,70 EUR, čo predstavuje  8,53 % plnenie.  
 
V roku 2018 obec čerpala finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 700,53 EUR . 
V roku 2018 boli použité finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 67,17 EUR pri 
podnikateľskej činnosti. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

655 934,00 600 685,02 91,58 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 655 934,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 600 685,02 EUR, čo predstavuje  91,58 % čerpanie.  
 
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

320 782,00 316 631,96 98,71 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 320 782,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 316 631,96 EUR, čo predstavuje  98,71 % čerpanie.  
 
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 154 228,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 
152 925,07 EUR, čo je 99,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva a pracovníkov miestnej 
občianskej poriadkovej služby. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 55 361,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
54 742,75 EUR, čo je 98,88 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 98 613,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
96 678,30 EUR, čo je 98,04 % 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 12 180,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
11 949,35 EUR, čo predstavuje 98,11 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 336,49 
EUR, čo predstavuje 84,12 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

328 552,00 277 453,06                84,45 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 328 552,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 277 453,06 EUR, čo predstavuje  84,45 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Prípravná a projektová dokumentácia 
Z rozpočtovaných  10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10 000,00 
EUR a to na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekty: „Veľké Raškovce, Oborín – 
kanalizácia a ČOV“ v sume 1 200,00 EUR, a na projekt: „Realizácia vodnej zážitkovej cesty po 
rieke Bodrog a jej prítokoch“ vo výške 8 800,00 EUR,  čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
b) Nákup strojov, prístrojov a zariadení 
Z rozpočtovaných  5 669,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 668,94 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie, na rozšírenie  kamerového systému v sume 4 541,62 EUR 
a na nákup zabezpečovacej signalizácie v sume 1 127,32 EUR. 
c) Nákup pozemkov a budov 
Z rozpočtovaných  20 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 20 500,00 
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie, na nákup pozemku pri rodinnom dome súp.č. 158 
v sume 8 513,00 EUR, na nákup pozemku pri rodinnom dome súp. č. 19 v sume 4 000,00 EUR. 
Na nákup rodinného domu súp č. 158  v sume 4 987,00 EUR a na nákup rodinného domu súp. č. 
19 v sume 3 000,00 EUR.  Na nákup týchto pozemkov a rodinných domov vlastné zdroje boli vo 
výške 9 025,00 EUR, dotácia od Aggteleki Nemzeti Park, HU vo výške 11 475,00 EUR. 
d) Rekonštrukcia a modernizácia 
Z rozpočtovaných  292 383,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 241 284,12 
EUR, čo predstavuje 82,00 %  
- čerpanie, na rekonštrukciu autobusových zastávok 17 803,69 EUR, vlastné zdroje 4 303,69 
EUR, finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva financií SR v sume 13 500,00 EUR, 
- čerpanie na vybudovanie altánku v miestnej časti obce Kucany v sume 3 919,86 EUR, 
- čerpanie na modernizáciu kultúrneho domu – otvor v stene v sume 7 516,52 EUR, 
-na výstavbu kanalizácie 212 044,05 EUR, vlastné zdroje 12 044,05 EZR, dotácia 
z Environmentálneho fondu v sume 200 000,00 EUR, 
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3. Výdavkové finančné operácie  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

6 600,00 6 600,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 600,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 6 600,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 600,00 EUR na splácanie istiny 
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 600,00 EUR, čo predstavuje 
100,00 %.  
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 370 972,83 
Bežné výdavky spolu 316 631,96 
Bežný rozpočet + 54 340,87 
Kapitálové  príjmy spolu 224 975,00 
Kapitálové  výdavky spolu 277 453,06 
Kapitálový rozpočet  - 52 478,06 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 862,81 
Vylúčenie z prebytku 30,51 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 832,30 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  4 767,70 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 6 600,00 

Rozdiel finančných operácií - 1832,30 
PRÍJMY SPOLU   600 715,53
VÝDAVKY SPOLU 600 715,53
Hospodárenie obce  0,00
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 0,00
Upravené hospodárenie obce 0,00

 
Prebytok rozpočtu v sume 1 862,81 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky ŠJ 
a podľa osobitných predpisov v sume 30,51 EUR  navrhujeme použiť na:   

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií  1 832,30 EUR 
 
Zostatok finančných operácií v sume:    – 1832,30 EUR bol vysporiadaný z prebytku bežného 
a kapitálového rozpočtu v sume 1 832,30 EUR. 
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4. 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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018  52 940,00      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

2 856,99     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - čerpanie z rezervného fondu : 

- na výstavbu kanalizácie 
4 700,53      

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2018 51 096,46      

 
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 42,18 
Prírastky - povinný prídel -     1  %                    687,09 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - závodné stravovanie                     292,32 
               - regeneráciu PS, dopravu                
               - dopravné                            
               - ostatné úbytky                                               380,00 
KZ k 31.12.2018 56,95 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Majetok spolu 2 109 576,69 2 262 856,07 
Neobežný majetok spolu 2 045 751,55 2 196 611,44 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1 899 399,56 2 050 259,45 
Dlhodobý finančný majetok 146 351, 99 146 351,99 
Obežný majetok spolu 63 058,99 65 425,81 
z toho :   
Zásoby 12,37 34,79 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 494,05 1 494,05 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  4 976,26 12 003,48 
Finančné účty  56 576,31 51 893,49 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0  
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  766,15 818,82 
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 2 109 576,69 2 262 856,07 
Vlastné imanie  556 436,42 584 135,66 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0  0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  556 436,42 584 135,66 
Záväzky 18 517,91 10 862,05 
z toho :   
Rezervy  550,00 550,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé záväzky 42,18 56,95 
Krátkodobé záväzky 1 930,73 860,10 
Bankové úvery a výpomoci 15 995,00 9 395,00 
Časové rozlíšenie 1 534 622,36 1 667 858,36 
 
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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:  - - - 
- dodávateľom 842,63 842,63 - 
- zamestnancom - - - 
- poisťovniam  - - - 
- daňovému úradu 17,47 17,47 0 
- štátnemu rozpočtu - - - 
- bankám 9 395,00 9 395,00 0 
- štátnym fondom - - - 
- ostatné záväzky - - - 

Záväzky spolu k 31.12.2018 10 255,10 10 255,10 0 
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Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 
Prima banka 
Slovensko, a.s. 

Splatenie Dexia 
Komunál 
komfort úveru 
a prvého 
municipálneho 
úveru 

72 694,68 6 600,00 336,49 9 395,00 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 31.12.2017:  315 580,70 

- skutočné bežné príjmy obce  315 580,70 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 315 580,70 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  9395,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 9395,00 
- 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 9395,00 
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 1449,58 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 10 844,58 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
9395,00 315 580,70 2, 98 % 

 
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:  315 580,70 

- skutočné bežné príjmy obce  315 580,70 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 315 580,70 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 131 236,59 
- účelovo určené peňažné dary  500,00 
- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 183 844,11 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 183 844,11 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  
- 821005 6 600,00 
- 821007  
- 821009  
- 651002 336,49 
- 651003  
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 6 936,49 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

6 936,49 183 844,11 3,77 % 
 

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 2018 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 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota – bežné výdavky  6531,16 6 531,16 0,00 
Slovenský zväz chovateľov Michalovce-na 
výstavu drobných zvierat 

50,00 50,00 0,00 

 
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2012 
o dotáciách. 

 
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. Žo-
2003/02482/2/AN, č. živnostenského registra 807-12233. 
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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 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady        4 696,96   EUR 
Celkové výnosy        4 780,19   EUR 
Hospodársky výsledok – zisk           83,23   EUR 
Splatná daň z príjmov            17,47   EUR 

      Výsledok hospodárenia po zdanení       65,76   EUR 
 
Výnosy a náklady na túto činnosť sa sledujú  na samostatnom účte. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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. 
 
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. 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
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Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutý
ch 
finančných 
prostriedk
ov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

Okresný úrad Košice, 
odbor školstva 

Školstvo- didaktické 
pomôcky 

827,00 827,00 - 

Okresný úrad MI Voľby do orgán.samosprávy 
obcí 

1545,58 1545,58 - 

MDVaRR SR Spoločný stavebný úrad 806,97 806,97 - 
OÚ pre CD a PK Košice Cestná doprava 31,41 31,41 - 
OÚ pre ŽP Starostlivosť o ŽP 57,00 57,00 - 
Okresný úrad MI Odmena skladníka CO 99,32 99,32 - 
Ministerstvo vnútra SR Register adries 21,20 21,20 - 
Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva 239,91 239,91  
ÚPSVaR Príspevok na aktivačnú 

činnosť 
3 287,26 3 287,26 - 

ÚPSVaR Príspevok na prac. § 54, §50j 15 139,80 15 139,80 - 
ÚPSVaR Prísp. na prac.-Šanca pre 

mladých 
11 271,72 11 271,72 - 

Implementačná agentúra 
MPSVaR 

Opatrovateľská služba 45 624,00 45 624,00 - 

Ministersvo vnútra SR Miestna občianska 
poriad.služba 

25 271,32 25 271,32 - 

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

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0 0 0 
 
 

 
Obec  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0 0 0 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0 0 0 
 

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 0 0 0 
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