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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 prebytkový. Beţný 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 26.01.2018 uznesením č. 4/2018 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 28.12.2018  uznesením č. 10/2018 

  

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 468.937 445.809 

z toho :   

Beţné príjmy 234.505 211.377 

Kapitálové príjmy 228.774 107.504 

Finančné príjmy 5.658 126.928 

    

Výdavky celkom 467.430 431.127 

z toho :   

Beţné výdavky 232.998 192.595 

Kapitálové výdavky 234.432 238.532 

Finančné výdavky   

    

Rozpočtové hospodárenie obce 1.507 14.682 
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2018 

 

 

Kód 

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet 

 

 

Upravený  

rozpočet 

 

Skutočnosť 

 

    % 

plnenia 

                BEŢNÝ  ROZPOČET  

100 Daňové príjmy  155476 161351 158229,71  98,06  

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 142146 148021 148020,93 100,00 

120 Dane z majetku 11330 11330 8629,91 76,17 

130 Dane za tovary a sluţby 2000 2000 1578,87 78,94 

200 Nedaňové príjmy 21246 26596 24824,32 93,34 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj. 12500 13700 14120,84 103,07 

220 Admin. a iné poplatky a platby 6716 7866 5851,97 74,40 

290 Iné nedaňové príjmy 2030 5030 4851,51 96,45 

300 Granty a transfery 57783 23430 23062,43 98,43 

310 Tuzemské granty a transfery 57783 22960 22597,63 98,42 

330 Zahraničné granty  470 464,80 96,85 

      

 BEŢNÉ  PRÍJMY  CELKOM 234505 211377 206116,26 97,51 

600 Bežné výdavky 232998 192595 178611,16 92,74 

610 Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnanie 112784 87508 81825,28 93,51 

620 Poistne a príspevky 39423 29859 27603,05 92,44 

630 Tovary a sluţby 67408 66515 60900,56 91,56 

640 Beţné transfery 13383 8713 8282,27 95,06 

      

         BEŢNÉ  VÝDAVKY  CELKOM 232998 192595 178611,16 92,74 

       

             KAPITÁLOVÝ   ROZPOČET 
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 107504 107504   

330 Zahraničné granty 121270    

 KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY       

710 Obstaranie kapitálových aktív 234432 238532 78646,73 32,97 

 KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY      

            FINANČNÉ  OPERÁCIE 
453 Zost. z roku 2017 – od zahr.subj.  121270 121270 100 

454 Prevod prostr. z peňaţných fondov 5658 5658 5658 100 

 FINANĆNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 5658 126928 126928 100 

 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ  0 0 0 0 

  
  Rozpočtové príjmy celkom    468937  445809  333044,26 

  Rozpočtové výdavky celkom    467430  431127  257257,89 

  Prebytok/Schodok      1507    14682    75786,37 

  Finančná operácia     5658  12698  126928,00 

  Výsledok hospodárenia        -51141,63 
   Z finančných príjmových operácií a z kapitálových výdavkov  sa vylučuje: finančné  prostriedky účelovo určené   

na kapitálové výdavky poskytnuté  predchádzajúcom rozpočtovom  roku v sume                              55410,51 

 

                                                                                                                                 

  Hospodárenie obce    20.375,86 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 

1. Hospodárenie obce k 31.12.2018 za beţné príjmy a beţné výdavky 

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť %-ne 

plnenie 

Beţné príjmy 234505 211377 206116,26 97,51 

Beţné výdavky 232998 192595 178611,16 92,73 

 

Obec dosiahla v rámci beţného rozpočtu nasledovné príjmy a výdavky k 31.12.2018: 

 

Beţné príjmy obce v skutočnosti :         206116,26                  

Beţné výdavky obce v skutočnosti:       17861116                  

 

Prebytok hospodárenia z rozpočtových  

beţných príjmov a výdavkov:                  27505,10                      

 

 

2.  Hospodárenie obce k 31.12.2018 za kapitálové príjmy a výdavky 

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť %-ne 

plnenie 

Kapitálové príjmy  228774 107504  0    

Kapitálové výdavky 234432 238532  78646,73 32,97 

 

Obec dosiahla v rámci kapitálového rozpočtu nasledovné príjmy a výdavky k 31.12.2018: 

 

Kapitálové  príjmy obce v skutočnosti :               0                  

Kapitálové  výdavky obce v skutočnosti:       - 78646,73              

 

Schodok hospodárenia z rozpočtových  

kapitálových príjmov a výdavkov:                 - 78646,73             

 

3. Hospodárenie obce k 31.12.2018 za príjmové a výdavkové finančné operácie 

 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť %-ne 

plnenie 

Finančné  príjmy 5658 126928 126928 100 

Finančné  výdavky      

 

Obec dosiahla k 31.12.2018 prebytok beţného rozpočtu v čiastke 27505,10 €. V tejto sume je 

zahrnutá prijatá dotácia od UPSVR v sume 6692,14 € (refundácia výdavkov na aktivačných 

pracovníkov podľa §54) za rok 2017. Do konca roka 2018 sme dostali do časového nesúladu 

medzi uhradenými finančnými prostriedkami na miestnej občianskej poriadkovej sluţbe 

a prijatou dotáciou z MV SR v čiastke 7980,42 €. Tieto finančné prostriedky budú v príjmoch 

roku 2019. 

V rámci kapitálového rozpočtu sme dosiahli schodok rozpočtu v čiastke 78646,73 €. 
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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 

445.809 278.869,55 62,55 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 445.809,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

278.869,55 EUR, čo predstavuje  62,55.% plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

211.377 206.116,26 97,51 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 211.377,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

206.116,26 EUR, čo predstavuje  97,51 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

161.351,- 158.229,71 98,07 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 148.021,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 148.020,93 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 11.330,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  8.629,91 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 76,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.070,01 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 559,90 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  

7.708,43 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.164,30 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12.452,53  EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  299,03 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,68 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 389,81  EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 1.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  1.279,84 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 75,28 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 760,27 EUR, za 

nedoplatky z minulých rokov 572,99 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatok 

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 4597,78 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

21.566 19.972,81 92,61 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 13,700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume14.120,84 EUR, čo je 

103,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.175,60 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 12.945,24 EUR.   

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 7.866,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5.851,97 EUR, čo je 

74,40 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje nasl. príjmy: 

Administratívne a správne poplatky v sume 213,65 EUR, poplatky a platby za stravné (stravné 

listky) v sume 3.621,07 EUR, platby za stravné v ŠJ pri MŠ v sume 2017,25 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5.030 4.851,51 96,45 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.030,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4.851,51 EUR, čo predstavuje 96,45%  plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 4.053,40 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 23.430,- EUR bol skutočný príjem vo výške 23.062,23 

 EUR, čo predstavuje 98,43% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVR Trebišov 1830,65 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

ÚPSVR Trebišov 132,80 Školské potreby pre deti v HN 

ÚPSVR Kráľ. Chlmec 3523,78 Prídavky na deti- osob. príjemca 

ÚPSVR Kráľ. Chlmec 4379,40 Soc. dávka – osobitná príjemca 

ÚPSVR Trebišov 6692,14 Aktivačná činnosť 

Okresný úrad Trebišov 161,37 Hlásenie pobytu - REGOB 

Okresný úrad Trebišov 26,00 Register adries 

Okresný úrad Trebišov 481,23 Voľby 

Krajský školský úrad Košice        2650,00      Školstvo 

Krajský úrad pre cest. dopravy 21,12 Pozemné komunikácie 

Krajský úrad ŢP Košice                 39,- Ţivotné prostredie 

Úrad vlády SR               464,60 Kultúrny festival 

Ministerstvo vnútra SR (EŠIF) 2660,14 Príspevok na MOPS 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

107.504 0  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 107.504,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 0,- EUR, čo predstavuje  0 % plnenie.  

 

  

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

126.928 126.928 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 126.928,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 126.928 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

431.127 257.257,89 59,67 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 431.127,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 257.257,89 EUR, čo predstavuje  59,67 % čerpanie.  

 

 

1. Beţné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

192.595                   178.611,16                92,74 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov  192.595,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 178.611,16  EUR, čo predstavuje  92,74% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 87508,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

81825,28 EUR, čo je 93,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

Miestnej občianskej poriadkovej sluţby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva  . 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 29859,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27603,05 

EUR, čo je 92,44. % čerpanie.  
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Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných výdavkov 66515,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 60900,56 

EUR, čo je 91,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba a ostatné tovary 

a sluţby. 

 

Beţné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 8260,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 8282,27 

EUR, čo predstavuje 95,06 % čerpanie. 

  

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

238.532                   78.646,73                32,97 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 238.532,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 78.646,73 EUR, čo predstavuje  32,97% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Beţné  príjmy spolu 206116,26 

z toho : beţné príjmy obce  206116,26 

             beţné príjmy RO 0,00 

Beţné výdavky spolu 178611,16 

z toho : beţné výdavky  obce  178611,16 

             beţné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 27505,10 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 78646,73 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  78646,73 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -78646,73 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -51141,63 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  126928,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 75786,37 
PRÍJMY SPOLU   333044,26 

VÝDAVKY SPOLU 257257,89 

Hospodárenie obce  75786,37 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 55410,51 

Upravené hospodárenie obce 20375,86 

 

  

   

Prebytok rozpočtu v sume 20375,86 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 pouţiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 20375,86 EUR  
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3. Tvorba a pouţitie peňaţných 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  42098,11       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

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

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

5658,-       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky  97,92 

KZ k 31.12.2018 36342,19       

 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 2517,00   

Prírastky - povinný prídel -        %                    753,66                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravné lístky                     638,13   

               - regeneráciu PS, dopravu               541,71    

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                76,96  

KZ k 31.12.2018 2013,86 
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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 1257825,36 1314777,86 

Neobeţný majetok spolu 1057060,25 1163491,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1057027,06 1163458,65 
Dlhodobý finančný majetok 33,19 33,19 

Obeţný majetok spolu 200765,11 150979,17 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  6967,90 10977,20 
Finančné účty  193797,21 140001,97 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie   306,85 

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 1257825,36 1314777,86 

Vlastné imanie  1057158,29 1132558,88 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  1057158,29 1132558,88 

Záväzky 123757,90 114167,63 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 114578,01 52373,26 
Dlhodobé záväzky 2334,73 2402,72 
Krátkodobé záväzky 6845,16 59391,75 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 76909,17 68051,25 

 

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 44660,58 24564,18 20.096,40 

- zamestnancom 8029,36 8029,36  

- poisťovniam  4934,01 4931,01  

- daňovému úradu 1170,04 1170,04  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky   3000,48 3000,48  

Záväzky spolu k 31.12.2018 59391,75   
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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 

 

       

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu Zmluvu o úvere.  

 

 

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 neposkytla dotácie  právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných sluţieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

    

    

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a zaloţeným 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 

zaloţeným 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

- prostriedky vlastné 

 

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu 

 

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá ţiadny finančný vzťah k zriadeným alebo zaloţeným právnickým osobám 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

            

     

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu s inou obcou 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu s VÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   15 

 

 

 
                                                                                                                                   Príloha č. 1 

 

 

 

Stav pohľadávok na dane z nehnuteľnosti, za psa a za miestny 

poplatok komunálneho odpadu k 31.12.2018 

 

 

 
 

Rok 

Pohľadávky  k  31.12.2018 

DzN Daň za psa Miestny popl. za KO 

2004   2,66 

2005   5,31 

2006-ex 3.512,08     

2006 5,46  21,22 

2007-ex 3.512,08    

2007 73,69  13,25 

2008 87,49  15,91 

2009 15,54  96,00 

2010 40,91  82,00 

2011 43,77  119,88 

2012 45,63 1,31 180,00 

2013 852,13 8,20 234,32 

2014 867,48 13,20 256,89 

2015 907,00 23,10 324,11 

2016 996,82 28,10 386,00 

2017 364,17 47,90 550,94 

2018 2.226,88 86,00 889,05 

 

SPOLU 

 

13.551,13 

 

207,81 

 

3177,54 
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Príloha č. 2 

 

 

Stav ostatných pohľadávok k 31.12.2018 
 

 

 
 

P.č. Priezvisko a meno Bydlisko Nájomné Finančný 

výpomoc 

pre obyv. 

Iné 

1. Batta Ladislav-SHR Kráľ. Chlmec       700,-   

2. Tóth Jozef Vojka  265,55   

4. Agrocentrum  (podané na exekúcie)  11.025,60   

5. EKO SVIP       1.017,43 

6. Balog  Dezider Vojka  50,-   

7. Fényešová Mária Vojka  380,-   

8. Fényešová Ruţena Vojka  200,-   

9. Fénešová Angelika Vojka    95,-   

10. Balogová Zlata Vojka  500,-   

11. Battyányiová Gabriela  Vojka  900,-   

12. Gaţiová Emília                          Vojka  80,-  

 SPOLU:  11.991,15 2.205,- 1.017,43 
 

 

 

 

Ostatné pohľadávky celkom:      15.213,58 € 
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                                                                                                        Príloha č.3 

 

 

 

 

Stav beţných účtov k 31.12.2018 
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 Beţný účet VÚB 95.343,03 

2211 Beţný účet VÚB - ŠJ 285,80 

2212 Beţný účet VÚB - MŠ 617,24 

2214 Beţný účet VÚB - Sociálny fond 2.013,86 

2215 Beţný účet VÚB - Rezervný fond 36.342,19 

2216 Beţný účet VÚB – Investičný fond 13,18 

2217 Beţný účet VÚB – Inv. fond MŠ  5.124,50 

 SPOLU: 139.739,80 
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