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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 05.12.2017 uznesením č. 120.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
1. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2018 starostom obce dňa 30.03.2018
2. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostom obce dňa 30.06.2018
3. zmena schválená OZ dňa 01.08.2018 uznesením č. 185 – rozpočtové opatrenie č.
3/2018
4. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2018 starostom obce dňa 01.12.2018
5. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2018 starostom obce dňa 10.12.2018
6. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2018 starostom obce dňa 31.12.2018
Rozpočet obce k 31.12.2018
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

678.256

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
880.497,02

619.556
30.000
0
28.700
678.256

672.854,09
120.500,00
58.925,27
28.217,66
877.956,56

204.576
60.000
6.780
406.900
0

211.843,92
213.990,42
6.780,00
445.342,22
2.540,46
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2. Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
880.497,02

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

863.030,51

98,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 880.497,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
863.030,51 EUR, čo predstavuje 98,02 % plnenie.
1. Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
701.071,75

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

699.398,06

99,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov 701.071,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
699.398,06 EUR, čo predstavuje 99,76 % plnenie.
a) daňové príjmy
1xx
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
286.080,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

284.076,80

99,30

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 225.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 224.012,35 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných príjmoch 46.450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46.137,79
EUR, čo je 99,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.791,10 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 18.825,89 EUR a dane z bytov boli v sume 520,80 EUR. K 31.12.2018 obec
eviduje krátkodobé pohľadávky na dani z nehnuteľnosti voči fyzickým osobám vo výške 137,43
EUR a dlhodobú pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo výške 9.164,71 EUR voči VOPD
Plaveč, ktoré je v konkurze.
Daň za psa 500,00 EUR
Daň za ubytovanie 1.034,00 EUR
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12.392,66 EUR
b) nedaňové príjmy:
21x 22x
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
15.780,00

Skutočnosť k 31.12.2018
17.381,30

% plnenia
110,15
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5.506,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5.301,76 EUR, čo je
96,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2.004,15
EUR a prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3.297,61 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12.280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
čo je 98,37 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za stočné vo výške 8.924,38 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
24x 29x
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10,00

Skutočnosť k 31.12.2018

12.079,54 EUR,

% plnenia

744,21

Z iných nedaňových príjmov, ktoré neboli rozpočtované, bol skutočný príjem vo výške 744,21
EUR, ktoré predstavujú príjmy z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 368.978,09 EUR bol skutočný príjem vo výške
368.978,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
31x
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
UPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR
MV SR
Okr. úrad Prešov, odbor školstva
Okr. úrad Prešov, odbor starostl. o ŽP
MV SR
MV SR
Spolu:

Suma v EUR
1.545,58
204,93
576,90
8.810,09
1.733,00
365,20
803,88
7.966,12
4.466,45
26,00
341.707,00
59,14
13,80
700,00
368.978,09

Účel
Komunálne voľby
REGOB
§ 54 – Šanca na zamestnanie
Chránené pracovisko
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Osobitný príjemca
§ 50j – prísp. na podporu miestnej
a regionálnej zamestnanosti
Matrika
Register adries
Prenesený výkon
Prenesený výkon ŠS na úseku ŽP
Na zabezp. starostl. o vojn. hroby
Na opravu pamätníka

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
120.500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

104.378,00

86,62

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 120.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 104.378,00 EUR, čo predstavuje 86,62 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 17.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 878,00 EUR, čo
predstavuje 5,16 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 103.500,00 EUR bol skutočný príjem v sume 103.500,00 EUR, čo predstavuje
100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR
Environmentálny fond
Spolu:

Suma v EUR
Účel
13.500,00 Rekonštr. a oprava cesty na
cintorín
90.000,00 ZEN budovy OcU
103.500,00

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

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
58.925,27

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

58.925,27

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 58.925,27 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 58.925,27 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 57.920,42 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa
01.08.2018 uznesením č. 184 (cesta na cintorín – 8.096,74 EUR, ZEN budovy OcU – 29.862,44
EUR, rekonštr. vodoinšt. rozvodov ZŠ s MŠ – HS – 19.961,24 EUR).
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 763,02 EUR (prenesený výkon štátnej správy –
z toho: 378,02 EUR dopravné a 385,00 EUR normatív)
- nevyčerpané prostriedky zo Sociálneho fondu v sume 241,83 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28.217,66

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

28.217,66

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 28.217,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
28.217,66 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
28.217,66
EUR
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

329,18

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
877.956,56

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

833.401,27

94,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 877.956,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 833.401,27 EUR, čo predstavuje 94,93 % čerpanie.
1. Bežné výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
211.843,92

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

210.080,05

99,17

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 211.843.,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 210.080,05 EUR, čo predstavuje 99,17 % čerpanie.
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v tom:
v EUR
Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
0112 Finančné a rozpočt. záležitosti
0133 Iné všeobecné služby
0160 Všeobecne verejné služby
0170 Transakcie verejného dlhu
0220 Civilná ochrana
0320 Ochrana pred požiarmi
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpad. vodami
0620 Rozvoj obcí
0640 Verejné osvetlenie
0810 Rekreačné a športové služby
0820 Kultúrne služby
0830 Vysiel. a vydav. služby (rozhlas)
0840 Náboženské a iné spoloč. služby
Vzdelávanie – predškolská výchova
0912 Vzdelávanie – zákl. vzdelanie
1040 Rodina a deti
1090 Sociálne zabezpečenie
Spolu:

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
131.660,03
7.985,00
16.423,15
2.945,58
1.830,00
420,00
1.009,00
686,00
12.560,00
13.283,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

%
čerpanie

131.949,97
7.971,97
16.387,47
2.940,33
1.816,79
408,00
904,95
682,80
12.550,27
13.256,40

100,22
99,84
99,78
99,82
99,28
97,14
89,69
99,53
99,92
99,80

2.677,00
2.480,00
2.873,00
33,00
4.482,00

2.572,87
2.448,34
2.7992,60

96,11
98,72
97,20

4.140,42

99,01

2.692,08
8.105,08
211.843,92

2.692,08
6.564,79
210.080,05

100,00
81,00
99,17

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 89.325,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 88.012,95 EUR,
čo je 98,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 33.575,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 33.364,69 EUR,
čo je 99,37 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 82.056,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 81.829,05 EUR,
čo je 99,72 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4.936,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4.936,57 EUR, čo
predstavuje 100,01 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1.950,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1.936,79 EUR, čo
predstavuje 99,32 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
213.990,42

Skutočnosť k 31.12.2018
201.786,43

% čerpania
94,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 213.990,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 201.786,43 EUR, čo predstavuje 94,30 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
0111 Výdavky obce
0620 Rozvoj obcí (parkoviska – BJ,
park. a oddych. zóna pri DN)
0640 Verejné osvetlenie
0840 Náboženské a iné služby (cesta
na cintorín)
0912 Primárne vzdelávanie (HS – rek.
a modern. vodoinšt. ZŠ s MŠ)
Spolu:

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
136.282,44
29.250,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

v EUR
%
čerpanie

124.156,02
29.232,89

91,10
99,94

500,00
27.996,74

500,00
27.936,28

100,00
99,78

19.961,24

19.961,24

100,00

213.990,42

201.786,43

94,30

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU
Z rozpočtovaných 136.282,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 124.156,02
EUR, čo predstavuje 91,10 % čerpanie.
b) Výstavba parkovísk pri bytovkách
Z rozpočtovaných 23.400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 23.390,09
EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
c) Výstavba parkovacej a oddychovej zóny pri Dome nádeje
Z rozpočtovaných 5.850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5.842,80 EUR,
čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
d) Rozšírenie verejného osvetlenia v obci (projektová dokumentácia)
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Výstavba cesty na cintorín – II. etapa
Z rozpočtovaných 27.996,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 27.936,28
EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia a modernizácia vodoinštalačných rozvodov v ZŠ s MŠ (HS)
Z rozpočtovaných 19.961,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19.196,24
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
6.780,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

6.768,00

99,82
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6.780,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 6.768,00 EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.
Medzi významné položky finančných operácií patrí:
a) Splácanie istiny bankového úveru – riešenie hav. stavu TV a výstavba kotolne TV
Z rozpočtovaných 4.700,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4.692,- EUR, čo
predstavuje 99,83 % čerpanie.
b) Splácanie istiny bankového úveru – rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ
Z rozpočtovaných 2.080,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2.076,- EUR, čo
predstavuje 99,81 % čerpanie.
c) Splácanie pôžičky jednotlivcovi – cezhraničný projekt PL-SK
Z rozpočtovaných 3.627,15 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3.627,15 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
445.342,22

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

414.766,79

93,13

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 445.342,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 414.766,79 EUR, čo predstavuje 93,13 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
414.766,22 EUR
Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované pre rok 2018.
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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
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané dotácie - dopravné, normatív,
HS)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2018 v EUR
699.398,06
671.180,40
28.217,66
624.846,84
210.080,05
414.766,79
74.551,22
104.378,00
104.378,00
0,00
201.786,43
201.786,43
0,00
-97.408,43
-22.857,21
-30.563,96
-53.421,17
59.254,45
6.768,00
52.486,45
863.030,51
833.401,27
29.629,24
-30.563,96
-934,72

Schodok rozpočtu v sume -22.857,21 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 z.n.p. upravený o nevyčerpané FP zo štátneho rozpočtu vo výške
30.563,96 EUR (nevyčerpané prostriedky ZŠ) na -53.421,17 EUR bol v rozpočtovom roku
2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
934,72 EUR
- z finančných operácií
52.486,45 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 52.486,45 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 52.486,45 EUR.
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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
rozpočtový rok 2018
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ....... obstaranie ..............
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
5.329,93

934,72
4.395,21

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
783,35
792,92
254,75
780,00
541,52
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 834 884,43
2 012 025,65
1 310 645,26
1 477 056,06
1 197 301,41
113 343,85
523 516,92

1 363 712,21
113 343,85
534 406,21

514 255,94

493 712,26

1 020,71
8 240,27

4 249,70
36 444,25

722,25

563,38

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

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

1 834 884,43
572 105,32

2 012 025,65
537 212,62

572 105,32
110 820,69

537 212,82
266 607,95

1 600,00
842,19
783,35
22 927,17
84 667,98
1 151958,42

1 600,00
30 563,96
541,52
98 222,77
135 679,70
1 208 205,08
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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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

85 893,28
6 837,71
4 356,12
1 135,66

10 915,65
6 837,71
4 356,12
1 135,66

135 679,70

135 679,70

233 902,47

158 824,84

74 977,63

74 977,63

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

SPOLU:

Účel
riešenie HS TV
a výstavba kotolne
TV – 2016
rekonštrukcia
a modernizácia
kotolne MŠ - 2015
ZEN budovy OcU,
cesta na cintorín II.
etapa, HS vodoinšt.
rozvodov ZŠ s MŠ
Orlov - 2018

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

29 938,03

4 692,00

495,63

23 883,03

2030

69 901,70

2 076,00

1 242,29

53 870,70

2030

57 920,42

0

78,87

57 920,42

2030

157 760,15

6 768,00

1 816,79

135 674,15

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na:
- ZEN budovy OcU (29.862,44 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu cesty na cintorín – II. etapa (8.096,74 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu vodoinštalačných rozvodov v ZŠ s MŠ – HS (19.961,24
€).
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2030, 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.
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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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- 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 31.12.2018
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 31.12.2018

655 809,94
28 003,80
683 813,74
135 679,70

135 679,70

0
135 679,70

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

135 679,70

683 813,74

19,84 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ s MŠ
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – matrika
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na úseku ŽP
- dotácie zo ŠR – stravné deti HN
- dotácie zo ŠR – KNM
- dotácie zo ŠR – osobitný príjemca
- dotácie zo ŠR – pamätník
- dotácie zo ŠR – register adries
- dotácie zo ŠR – REGOB
- dotácie zo ŠR – uč. pomôcky – deti HN
- dotácie zo ŠR – voľby
- dotácie zo ŠR – CHP
- dotácie zo ŠR – § 50J
- dotácie zo ŠR – § 54
- dotácie z MF SR – cesta na cintorín
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005 - istina
- 821007
- 821009
- 651002 - úroky
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

655 809,94
28 003,80
683 813,74
312 727,00
4 204,14
59,15
1 265,30
500,00
653,61
12,50
139,60
208,89
232,40
1 328,80
10 421,09
2 036,80
6 120,70
13 500,00

353 409,98
330 403,76

6 768,00

1 816,79

8 584,79

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

8 584,79

330 403,98

2,60 %

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

8. 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 s VZN č. 1/6/2010 o poskytovaní dotácií,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na činnosť

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

-1TJ ORPANN ZZ Orlov - bežné výdavky na činnosť
TJ ORPANN ZZ Orlov – bežné výdavky
„Silvestrovský nohejbalový turnaj“ (uzn. č. 9 bod
B)/2018)
Gréckokatolícka charita Prešov – Dóm sv. Alžbety
v Starej Ľubovni – bežné výdavky – prevádzkové (uzn.
č. 125/2018)
OZ FSS VIRLIVČANKA – bežné výdavky - nákup
kroj. odevu a obuvi, nákup hud. nástrojov (uzn. č.
152/2018)
Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa – bežné
výdavky – na krytie nákladov na stravovanie žiačky –
obyv. obce (uzn. č. 162/2018)

100,00
300,00

100,00
300,00

300,00

300,00

800,00

800,00

80,00

36,23

43,77

K 31.12.2018 nebola vyúčtovaná dotácia OZ FSS VIRLIVČANKA, ostatné boli k 31.12.2018
vyúčtované príp. vrátené a boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/6/2010 o poskytovaní dotácií.

9. 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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Orlov
Vlastné príjmy ZŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
74 339,00
11 181,85

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
74 339,00
11 181,85

Rozdiel - vrátenie
0
0
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Orlov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
344 437,82

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
313 873,90

Rozdiel - vrátenie
30 563,92

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Voľby do samosprávy obcí

MV SR

REGOB

204,93

204,93

UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
UPSVaR
Stará Ľubovňa
MV SR

§ 54 – Šanca na zamestnanie

576,90

576,90

Chránené pracovisko

8.810,09

8.810,09

Stravné pre deti v HN

1.733,00

1.733,00

Školské potreby pre deti v HN

365,20

365,20

Osobitný príjemca

803,88

803,88

7.966,12

7.966,12

4.466,45

4.466,45

MV SR

Register adries

26,00

26,00

OÚ Prešov, odbor
školstva
OÚ Prešov, odbor
star. o ŽP
MV SR

Prenesený výkon

341 707,00

311 143,04

Prenesený výkon ŠS na úseku ŽP

59,14

59,14

13,80

13,80

MV SR

Na zabezp. starostl. o vojnové
hroby
Na opravu pamätníka

700,00

700,00

EF

Rekonštrukcia budovy OcU - ZEN

90.000,00

90.000,00

MF SR

Rekonštr. a modernizácia cesty na
cintorín II. etapa

13.500,00

13.500,00

c)

§ 52j – prísp. na podporu miestnej
a regionálneho zamestnávania
Matrika

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31.545,58

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41.545,58

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4)
-5-

30 563,96

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Stará Ľubovňa, spol.
stav. úrad (683,10+59,14 ŽP)
Mesto Stará Ľubovňa, spol. soc.
úrad

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2742,24

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-86,44

621,00

615,10

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4828,68
5,90

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Orlov a celoročné hospodárenie za rok
2018 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie schodku z BR a KR vo výške
53.421,17 EUR, zisteného 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
- z finančných operácií vo výške 52.486,45 €
- z rezervného fondu vo výške 934,72 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 934,72
€.

JUDr. Peter Timočko
starosta obce
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