Záverečný účet Obce
Uzovské Pekľany
za rok 2018

Predkladá : Marek Gruška
Spracoval: Mgr. Veronika Gáborová
V Uzovských Pekľanoch dňa 05.06. 2019
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 11.06.2019
Záverečný účet schválený OZ dňa

, uznesením č.

1

Záverečný účet obce 2018
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2018

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

8.

Prehľad o poskytnutých dotáciách rozpočtovým organizáciám

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
10.

Návrh uznesenia

2

Záverečný účet obce 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č.
63/2017.
Rozpočet bol zmenený:
prvá zmena schválená dňa 02.01.2018 rozpočtovým opatrením č.1/2018
druhá zmena schválená dňa 16.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
tretia zmena schválená dňa 03.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018
štvrtá zmena schválená dňa 23.03.2018 uznesením OcZ č. 22/2018
piata zmena schválená dňa 01.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018
šiesta zmena schválená dňa 02.06.2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018
siedma zmena schválená dňa 29.06.2018 uznesením OcZ č. 75/2018
osma zmena schválená dňa 01.08.2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018
deviata zmena schválená dňa 02.08.2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018
desiata zmena schválená dňa 03.08.2018 uznesením OcZ č. 75/2018
jedenásta zmena schválená dňa 22.08.2018 rozpočtovým opatrením č. 11/2018
dvanásta zmena schválená dňa 05.09.2018 uznesením OcZ č. 80/2018
trinásta zmena schválená dňa 01.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 13/2018
štrnásta zmena schválená dňa 02.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 14/2018
pätnásta zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením OcZ č. 80/2018
šestnásta zmena schválená dňa 03.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 16/2018
sedemnásta zmena schválená dňa 05.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 17/2018
osemnásta zmena schválená dňa 06.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 18/2018
devätnásta zmena schválená dňa 11.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 19/2018
dvadsiata zmena schválená dňa 14.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 20/2018
dvadsiata prvá zmena schválená dňa 26.11.2018 rozpočtovým opatrením č. 21/2018
dvadsiata druhá zmena schválená dňa 30.11.2018 uznesením OcZ č. 86/2018
dvadsiata tretia zmena schválená dňa 03.12.2018 uznesením OcZ č. 86/2018
dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 24/2018

3

Rozpočet obce k 31.12.2018

452.780,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
605.718,-

452.780,0,0,0
452.780,-

486.847,25
20.600,66.750,75
31.520
605.718,-

206.581,1.499
0,244.700

218.975,54.099,31000,301.644

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 subjektivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
574.198,-

Skutočnosť k 31.12.2018
553.062,63

% plnenia
96,32

Z rozpočtovaných celkových príjmov 574.198,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 553.062,63 EUR, čo predstavuje 96,32 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
486.847,25,-

Skutočnosť k 31.12.2018
469.333.91

% plnenia
96,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 486.847,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 469.333,91 EUR, čo predstavuje 96,40 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
199.724

Skutočnosť k 31.12.2018

194.340,66

% plnenia

97,30

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185.751,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 185.703,18 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,97 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7.053,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5.731,48 EUR, čo
je 81,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4144,17 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1.587,31 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.616,79 EUR, za
nedoplatky minulých rokov 114,69 EUR. K 31.12.2018.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 420,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 266,- EUR, čo je
63,34 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.640 EUR, čo je
40,62 % plnenie.
Obec k 31.12.2018 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za
TDO vo výške 14328,02 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
16.506,25

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

12.461,88

75,5

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.182,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 992,40 EUR, čo je
83,96 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých budov, priestorov a objektov a dividendy.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 15.309,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11.469,48 EUR,
čo je 74,92 % plnenie. Ide o príjmy: administratívne – správne poplatky /217,30 €/, za
porušenie predpisov /16,60 €/, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – relácie
v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, réžia od stravníkov /2.744,28 €/, školné za MŠ /283,€/ a stravné od stravníkov /8.208,30 EUR/.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 15,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
2.520

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2.446,55

97,09

Iné nedaňové príjmy /príjmy z dobropisov a z vratiek/
Z rozpočtovaných 2.520,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 2.446,55 €, čo je
97,09 % plnenie.
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d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 268.097,- EUR bol skutočný príjem vo výške
260.084,82 EUR, čo predstavuje 97,01 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Sabinov
DPO SR
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad
Okresný úrad – odbor školstva
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad
Okresný úrad – odbor školstva
Krajský úrad ŽP
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva

Suma v €
3.052,48
1400,880,171,02
226.293,1095,60
4.365,74
2.950,526,86
1.510
41,20,13.061,06
2.304,86
33,2.400

Účel
Prídavky na deti – záškoláci
Dotácia pre DHZ
MŠ – 5. ročné deti MŠ
Register obyvateľstva SR, register adries

ZŠ – normatívne fin. prostriedky
Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN
ZŠ – vzdelávanie žiakov zo SZP
Voľby
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
MOS – ESF – 85 %
MOS – ŠR – 15 %
ZŠ – učebnice
Škola v prírode

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
20.600,-

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

20.600,-

100,00

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR – na základe
uznesenia vlády číslo 139 zo dňa
4.apríľa 2018

Suma v EUR
15.000,-

Účel
Rekonštrukcia strechy PZ v obci
Uzovské Pekľany

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 20.600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 20.600,- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Tento príjem tvoril: príjem z predaja
pozemku 5.600 EUR a dotácia z ministerstva financií SR vo výške 15.000 EUR /dotácia bola
poskytnutá a vyčerpaná v roku 2018 na rekonštrukciu strechy PZ/
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia
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zmene
66.750,75

63.128,72

94,57

Z rozpočtovaných finančných príjmov 66.750,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 63.1258,72 EUR, čo predstavuje 94,57 % plnenie.
Čerpanie rezervného fondu v roku 2018 bolo vo výške 51.378,42. V roku 2018 boli použité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11.709,55 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
31.520,-

Skutočnosť k 31.12.2018

30.999,69

% plnenia

98,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 31.520,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
30.999,69 EUR.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0,-

Skutočnosť k 31.12.2018

0,-

% plnenia

-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
0,- EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
304.074

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

249.294,34

81,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 304.074,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 249.294,34 EUR, čo predstavuje 81,98 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
218.975

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

177.915,92

81,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 218.975,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 177.915,92 EUR, čo predstavuje 81,25 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých
rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 83.000,05 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 73.995,16
EUR, čo je 89,15 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva - MŠ, ŠJ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31.799,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27.329,06
EUR, čo je 85,94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 92.635,95,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 70.324,33
EUR, čo je 75,91 % 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 9.760,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4.827,37 EUR,
čo predstavuje 49,46 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 100,- EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 vo výške 0,- EUR.

2. Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
54.099

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

43.378,42

80,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 54.099,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 43.378,42 EUR, čo predstavuje 80,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných 37.690,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 34.069,78
EUR, čo predstavuje 90,39 % čerpanie.
b) Verejný poriadok a bezpečnosť
Z rozpočtovaných 9.310,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9.308,64
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
301.644,-

Skutočnosť k 31.12.2018

289.611,12

% čerpania

96,01
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 301.644,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 289.611,12 EUR, čo predstavuje 96,01% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
289.611,12 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0,Z rozpočtovaných kapitálových
v sume 0 EUR.

Skutočnosť k 31.12.2018

0,-

% čerpania

-

výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2018

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
500.333,60
469.333,91
30.999,69

467.527,04
177.915,92
289.611,12

32.806,56
20.600
20.600

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0,-

43.378,42
43.378,42

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0,-

-22.778,42
10.028,14
10.664,42
10.664,42
63.128,72
28.000

35.128,72
584.062,32
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VÝDAVKY SPOLU

538.905,46
45.156,86
10.954,53
34.202,33

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Z prebytku hospodárenia obce 45.156,86 zistených 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, v zmysle
ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 § 10
ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR - normatívne finančné prostriedky v sume
8.664,42 €, ktoré ZŠ použije v roku 2019 a dotácia na projekt podpora rozvoja
športu vo výške 2000€
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa § 140141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 290,11 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2018 vo výške 34.202,33 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
120.216,24
20.136,46
51.378,42
88.974,28

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
586,84
678,78
177,60
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- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

135,60
3,5
948,92

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

1.547.387,60

1.606.636,75

Neobežný majetok spolu

1.379.554,01

1.424.756,43

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

-

Dlhodobý hmotný majetok

1.306.394,61

1.351.597,03

Dlhodobý finančný majetok

73.159,40

73.159,40

Obežný majetok spolu

167.587,94

181.572,67

205,54

288,59

1.030,86

1.890,01

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

-

Krátkodobé pohľadávky

13.690,25

16.366,02

Finančné účty

152.661,29

135.028,05

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

Časové rozlíšenie

245,65

307,65

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

1.384.744,98

1.422.680,91

429.102,71

461.884,07

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
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Oceňovacie rozdiely

-

Fondy

-

Výsledok hospodárenia

429.102,71

461.884,07

Záväzky

37.467,16

32.781,36

1.452,40

890

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

12.461

11.389,57

Dlhodobé záväzky

637,41

1.017,70

22.916,35

23.262,76

z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

918.175,11

924.236,81

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

3.060,29
10.664,42
12.031,72
7.922,01

EUR
EUR
EUR
EUR

V roku 2018 nebol obcou prijatý žiadny úver, ani nesplácala žiadne úvery z minulých období.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách rozpočtovým organizáciám.
Obec poskytla v roku 2018 dotácie v súlade s rozpočtom, na prevádzku a mzdy Základnej
škole na území obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na
-1-

Základná škola Uzovské Pekľany

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

13.131,01 EUR

13.050,75 EUR

80,26

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

Všetky dotácie poskytnuté v roku 2018 boli prijímateľmi vyúčtované. Nevyčerpaná dotácia
bude vrátená na účet zriaďovateľa v roku 2019.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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c) finančné usporiadanie voči 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
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,-

0,-

-

Základná škola Uzovské
Pekľany

-4-

Obec v roku 2018 neobdŕžala žiadne finančné prostriedky od rozpočtovej organizácii.
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-

3052,48

3052,48

-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ÚPSVaR
Sabinov
DPO SR

Prídavky na deti – záškoláci
Dotácia pre DHZ

1400,-

1400,-

-

Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad

MŠ – 5. ročné deti MŠ

880,-

880,-

-

Register obyvateľstva SR, register
adries

171,02

171,02

-

Okresný úrad –
odbor školstva
ÚPSVaR Prešov

ZŠ – normatívne fin. prostriedky

226.293

217.628,58

Školské potreby pre deti v HN

1.095,60

1.095,60

-

ÚPSVaR Prešov

Stravné pre deti v HN

4.767,98

4.365,74

402,24/vrátené

8.664,42

do ŠR v roku
2018

Okresný úrad –
odbor školstva
Okresný úrad

ZŠ – vzdelávanie žiakov zo SZP

2.950-

2.950,-

-

Voľby

526,86

480,83

46,03/vrátené
do ŠR v roku
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2018/

Okresný úrad –
odbor školstva
Krajský úrad ŽP

ZŠ – vzdelávacie poukazy

1.510,-

1.510,-

-

Životné prostredie

41,20

41,20

-

ÚPSVaR Prešov

MOS – ESF – 85 %

13.061,06

13.061,06

-

ÚPSVaR Prešov

MOS – ŠR – 15 %

2.304,86

2.304,86

-

Okresný úrad –
odbor školstva

ZŠ – učebnice

33,-

33,-

Okresný úrad –
odbor školstva

Škola v prírode

3000,-

2400,-

600/vrátené
do ŠR v roku
2018/

Rekonštrukcia strechy PZ

Ministerstvo
financií SR

15.000,-

15.000,-

Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité v súlade s podmienkami poskytovateľa
v nasledujúcom rozpočtovom roku.

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Sabinov
sociálne služby
Sabinov
SOcÚ stavebný
SPOLU záväzok voči
mestu Sabinov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

200,-

356,90

-156,9

-

568,25

-568,25

200,-

925,15

-725,15

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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 )

-

0,-

0,-

0,-

-5-

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých Suma

skutočne Rozdiel
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finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

-

0,Suma
prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

-

0,-

použitých
finančných
prostriedkov
-30,-

(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Suma
skutočne Rozdiel
použitých
(stĺ.2 - stĺ.3 )
finančných
prostriedkov
-4-30,-

Obec v roku 2018 neobdŕžala žiadne finančné prostriedky od VÚC, ani neposkytla žiadne
dotácie.

Vypracovala: Mgr. Veronika Gáborová

Predkladá: Marek Gruška
starosta obce

V Uzovských Pekľanoch dňa 10. 06. 2019

9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške

34.202,33 EUR.
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