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Záverečný účet obce za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia š 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Zz. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznem' neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný & kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2017 uznesením č. 13.

Rozpočet obce k 31.12.2018

z toho :

Bežné príjmy 478 142,00 478 142,00
Kapitálové príjmy 20 000,00 20 000,00
Finančné príjmy 0,00 0,00

z toho .
Bežné výdavky 397 142,00 397 142,00
Kapitálové výdavky 0,00 0,00
Finančné Výdavky 101 000,00 101 000.00

498 142,0

Z rozpočtovaných celkových príjmov 498 142,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
637 604,10 EUR, čo predstavuje 127,99 % plnenie.
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1. Bežné príjmy

47814200
' '

51702327 108,13

Z rozpočtovaných bežných príjmov 478 142,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
517 023,27 EUR, čo predstavuje 108,13 % plnenie,

a) daňové príjmy

324 213,31 105,6002

Výnos dane z príjmov ponkázaný územnej samospráve
Z predpokladanej fmančnej čiastky v surne 267 000,00 EUR 2 výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázane' finančné prostriedky zo ŠR v sume 303 324,73 EUR, čo predstavuje
plnenie na 113,60 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20 888,58 EUR, čo
predstavuje plnenie na 52,19 % plnenie. Príjmy dane zpozemkov boli v sume 9 913,92 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 811,70 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 60,36 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 192,89 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 695,69
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 37 383,46 EUR.

Daň za psa : 284,65 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebnýodpad : 19 639,52 €

b) nedaňové príjmy:

2079066

Príjmy z podnikania a z vlastníctvamajetku
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 714,95 EUR, čo je
380,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zprenajatých pozemkov v sume 119,69
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov & objektov v sume 5 595,26 EUR,

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - spravne poplatky:
Z rozpočtovaných 11 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13 610,87 EUR, čo
je 117,84 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
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'

1 464,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 464,17
EUR.
Medzi ine' nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté granty :: transfery
Z rozpočtovaných grantov & transferov 158 072,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 172 019,30
EUR, čo predstavuje 108,82 % plnenie.

MV S 126 585,00 NormaquP,SPZ,ucebníce,SvP
MV SR 627,48 Voľby
MV SR 1 932,00 5. ročné deti
MV SR 2 019,92 Matrika
MV SR 95,67 Zivotné prostredie
MV SR 26,00 Register adries
UPSVaR 2 996,54 Podpora zamestnanosti 554
UPSVaR 1 538,72 Rodinné prídavky
UPSVaR 18 069,10 Osobitný príjemca
UPSVaR 4 643,42 Strava - HN
UPSVaR 797,20 Učebne pomôcky - HN
UV SR 5 000,00 Sport
FKPNM 700,00 Kultúrne vystúpenie
MF SR 6 000,00 Kultúmy dom
Kucian 500,00 Bez účelu
Frančák 150,00 Bez účelu
MV SR 338,25 REGOB

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

2. Kapitálové príjmy:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 20 000,00 EURbol skutočný príj em k 31.12.2018v sume
3 442,00 EUR, čo predstavuje 17,21 % plnenie.

Príjem : predaja pozemkov a nehmotných aktív
Zrozpočtovanýeh 20 000 EUR bol skutočný príjem k31.12.2018 vsume 3 442,00 EUR, čo
predstavuje 17,21 % plnenie.
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3. Prijmové finančné operácie:

()
A

117138,83

Zrozpočtovaných prijmových frnančných operacii 0 EUR bol skutočný prijem k31. 12.2018
v sume 117138,83 EUR.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 87 000 EUR 2 Prima banky schválený obecným
zastupiteľstva dňa 30.032018 uznesením č.6, pôžička od i'm-ny BFF Central Europe sr. :; sume 3 500
EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018uznesenimc 10 a pôžička od AGROSLUŽBY
Svidník v sume 22 500 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 09.042018 uznesením č.5.
V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 061,15 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

498 142,00 629 913,78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 498 142,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 629 913,78 EUR, čo predstavuje .% čerpanie.

l. Bežné výdavky

114,07

Zrozpočtovaných bežných výdavkov 397 142,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 453 040,05 EUR, čo predslavuje 114,07% čerpanie.

Rozbor významnýchpoložiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Zrozpočtovaných výdavkov 189 136,00 EUR bolo skutočné čerpanie k31.12.2018 vsume
181 832,16 EUR, čo je 96,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovnikov OcÚ,
matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovnikov školstva s výnimkou právnych subjektov.
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Poistné 2 príspevok do poisťovni
Z rozpočtovaných výdavkov 73 958,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
65 114,17 EUR, čoje 88,04 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočwvaných výdavkov 122 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31 122018 v sume
172 40101 EUR čo je 14066%čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcU
ako sú cestovne náhrady, energie materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 488,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 V surne 21 343,41
EUR. Ide o výdavky osobitný príjemca v sume 18 069,10 EUR, denný stacionar EURO DONO
1 750,00 EUR.

Splácanieúrokov a ostatnéplatby súvisiace s ůvermi, pôžičkamia návratuými ňuančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 11 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
12 349,30 EUR, čo predstavuje 112,27 % čerpanie.

2. Kapitálovévýdavky

] 365,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
1 365,00 EUR.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patri:
a) Projektová dokumentácia zberný dvor
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 365,00 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

10100000 175 508,73
' * A

173,77

Zrozpočmvaných výdavkových finančných operácií 101 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 175 508,73 EUR, čo predstavuje 173,77 % čerpanie.

Zrozpočtovauých výdavkových finančných operácií 101000,00 EUR na splácanie istiny
zprijatých úverov skutočné čerpanie k31.12.2018 Vsume 175 508,73 EUR, čo predstavuje
173,77 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie 5 právnou subjektivitou.
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: bežne príjmy obce 5] 7 023,2
bežné príjmy RO 0, 00
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: bežné výdavky obce 453 040,0
bežné výdavky RO 0,
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kapitálové prljmý RO 0,00

“

,
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'
l365,00

:kapitálové výdavky obce ] 365,
kapitálové výdavky RO ' 0,0

Vylúčeniezprebytku/Úprava schodku l 1 205,03

move' finančne operácie s Výnimkou cudzích prostriedkov 117 138,83
ýdavkove' finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov I 75 508,73

P ]MY SPOLU
\) * V

637 604,1
VYDAVKY SPOLU 629 913,7

Vylúčeniezprebytku/Uprava schodku _

„
l 1 205,0

, : __ *

Prebytok rozpočtu v sume 54 855,17 EUR zistený podľa ustanovenia 5 10 ods. 3 písm. &) ab)
zákona č, 583/2004 Zz. 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 ll 205,03 EUR navrhujeme použiť na:

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 54 855,17 EUR

V zmysle ustanovenia 5 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Zz. 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 5 10 ods. 3 písm.
a) a b) citovaného zákona, ztohto prebytku \ylučujú :

a) nevyčerpane' prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 423,72 EUR, ato na :

- prenesený výkon v oblasti školstva V sume 2 697,35 EUR
- vzdelávacie poukazy v sume 255,00 EUR
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. MŠ * 5.ročné deti v sume 471,37 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové \ýdavky poskytnuté v

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000 EUR, a to na :

- zníženie energ. KD surne 6 000 EUR
e) nevyčerpane' prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia 5 18

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. () dotáciách na rozvoj bývania & o sociálnom bývaní v znp.
v surnel 117,12 EUR,

(1) nevyčerpane' prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde V sume 664,19 EUR,

Prebytok z bežného akapitálove'ho rozpočtu bol použitý na krytie rozdielu finančných operácií.
Nakoľko celkové hospodárenie obce je schodok Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje tvorbu
rezervného fondu.

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 5 15 zákona (3583/2004 2.2. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

s1<1.1.2013
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

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

- z finančných operácií
Ubytky - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........

- kryn'e schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond.

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond vzmysle zákona č.152/1994 Z.z. vz.n.p.. Tvorbu apoužitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

ZS k 1.1.2018
- ovinn ' rídel - %
- vinn ' rídel - %
- ostatné

Ub - závodné stravovanie
- re eneráciu PS, do ravu
- do ravné
- ostatné uh

VZOR
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1141,70
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia 5 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. 0 použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby & opráv.

%d'hrevádääňmřů % , ail:;SIlň WZS k 1.1 „2018
Prírastky — z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Ubytky - použitie fondu :

— na opravu
- na opravu .

Fond rozvoja bývania _ .

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

AKTÍVA

Neobežný majetok spolu
ztoho :

Dlhodobý nehmotný majetok 16 850,00 16 850,00
Dlhodobý hmotný majetok 2 214 901,62 2 123 902,62
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu 94 956,52 120 335,08
z toho :

Zásoby 15,82 212,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky 10 388,87
Krátkodobé pohľadávky 77 617,40 81 085,85
Finančné účty 15 879,06 23 919,84
Poskytnuté návratné tin, výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výqaomoci krát. 1 444,24 4 728,38
Casové rozlíšenie 1 313,3 8 2 365,79
P A S I V A

Vlastné imanie 151 799,96 192 968,48
z toho :

Ooeňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia 151 799,96 192 968,48
Záväzky 815 776 47 772 041,12
ztoho :

Rezervy ] 200,00 1 200 00
Zúčtovanie medzi subjektamiVS 2 061 15 9 403,12
Dlhodobé záväzky 617 176,50 516 787,72
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Krátkodobé Záväzky 39 876,98 37 519,51
Bankové úvery a výpomoci 155 461,84 207 130,77
Casové rozlišenie 1 360 445,09 1 298 443,89

Stav ávžizkovk 31.12.2018

Druh záväzkov voči:
— dodávateľom
- zamestnancom
- isťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu ro čtu
- bankám
- štátn fondom
- ostatné záv

8 937
14 863 7
9 137 2
1 86
9 403 12

207 130 77
62 423 72
458 282 76

8937 2
14 863 7
9137 2
1 86
9 403 12

207 130 77
62 423 72
458 282 76

Stav úverovk31 12 2018
;

SZRB 109145 50 900,00 8 935,08 1074,78 44 66 ,9
SZRB 111149 23 761,80 2 515,20 325,74 12 578,03
Prima Banka 189 640,00 18 000,00 2 403,36 63 612,76
Prima Banka 87 000,00 725,00 224,75 86 275,00 2028
Magellan D/99/17/10/21 339 663,71 24 000,00 0,00 311 663,71
Magellan 2017/12/259 162 473,82 98 815,28 6 184,20 63 658,54
Magellan D/2017/01/01 67 000,00 15 354,35 2 139,53 38 895,05
BFF CE P/2018/12/06 3 500,00 195,45 4,55 3 304,55 2019
SFRB 712/297/2010 72 009,00 2 779,32 62 423,70
AGROSLUZBY 22 500,00 22 500,00

Obec neuzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky

Dodržiavaniepravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia 5 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 phienie 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 prijmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté V príslušnom rozpočtovom roku obcí z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a ine' prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.

a V' očet odľa 17 ods.6 ísm.a:
Skutočné bežné ríAm z finančného kazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné ri'm obce 472 772 77
— skutočné bežné rí'm RO 0

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
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- zostatok istinv z bankových úverov 207 130,77
- zostatok ist-iny Z pôžičiek 105 858,14
- zostatok istiny z návram 'ch finančných výpomoci
— zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 311 663,71
- zosmtok istiny z bankových úverov na predtinancovanie projektov EÚ
» zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecne nájomné b ty 62 423,70
- zostatok istin z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok ist.-in Z ........ 22 500,00

síibi'u celkovš'sumadlhu obce—k 1.12.2018, * 709 576,32
Do celkovej sumy sa nezapočítavajúzáväzky:
- z úverov zo SFRB obecné nájomné byty 62 423,70
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU

334 163,71
396 587

A

312 988,91 472 772,77 66,20%

Zákonná podmienka podľa 5 17 odsň písm. a) zákona 6583/2004 Z .z. nebola splnená.

b) Výpočet podľa 17 ods 6_písm b)“"?čřt
Skutočnébežné p'říj “yzňnančného výkazu FIN]12 31.12.2017 472 772,77
- skutočné be“ é prijmy obce 472 772,77
- skutočné bežne' prijmy RO 0

„Spolu be príjmyobce a R0 k 31.12.2017 , 472 772,77
Bežné príjmy obce a R0 znížené o: 145 752,32
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 136 201,49
- dotácie zo SR 1 792,22
- dotácie z MF SR 7 758,61
- n'jmy z náhradnej 0
- účelovo určené peň 0
» dotácie zo zahraničia 0
- dotácie Z Eurofondov 0

l'nkOll jednorazovéhopredčasnéhosplatenia:
96 773,33

- 821004 0
- 821005 31 675,28
- 821007 2 779,32
— 821009 24 000,00
- 821006 25 969,43
- 651002 4 244,66
- 651003
- 651004 8 104,64

96 773,33
' 327 020,45

Zákonná podmienka podľa 5 17 ods.6 písm. b) zákona 6583/2004 Z.z. nebola splnená.
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Obec vroku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. ..... o domiciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K31.12.2018 boli vyúčtovane' všetky dotacie, ktoré boli poskytnuté vsúlade so VZN č. .....
o dotáciách.

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obci
e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením š 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie Vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založenýmprávnickým 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 VUC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobami til rozvočtovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú žiadnu RO.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobami tri. Drispevkovýmorganizáciám:

Obec nemá zriadená žiadnu PO.

Finančné usporiadanie voči založen 'rn právnickým osobám:
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Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.

13) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

119 210,00
1 485,00
1 932 00
6 000,00

MV SR
MV SR
MV SR
MF SR

Normativ
VP

116 512,65
1 230,00
1 460,63

0,00

2 597,35
255,00
471,37

6 000,00
* 5. ročné detí

Zníženie ener . náročnosti KD

c) Finančné usporiadanie voči štámvm fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obci

Obec v roku 2018 neprijala finančné prostriedky od iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VUC

Obec v roku 2018 neprijala žiadnu dotáciu z VÚC..

Obec nemá programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
3 514,71 EUR.
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