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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
]. Rozpočet obce na 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 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene adoplneni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavenýako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č.98/2017
Rozpočet bol zmenený dva krát:
- prvá zmena schválená dňa 29.06.2018 uznesením č. 124/2018- úprava k 30.06.2018
- druhá zmena schválená dňa 07.12.2018 uznesením č. 1/201 8/B/6- úprava k 31.12.2018
.

Rozpočet obce k 31.12.2018
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
ztoho

195 800

316 992

314 888,90

99,34

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné prijmy
Výdavky celkom

195 800
0
0

246 506
70 486

244 509.56
70 379.34

99.19

0

O

0

195 800

312 117

309 796,71

99,26

195 800
0
0

226 846

222 087.24
87 709.47

102.86

O

0

príjmov/

:

ztoho

99.85

:

Bežné Výdavky
Kapitálové Výdavky
Finančné výdavky

85 271
0

97.90

L;)

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
316 992

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

314 888.90

99.34

Z rozpočtovaných celkových príjmov 316 992 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
314 888.90 EUR. čo predstavuje 99.34 % plnenie.

]. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
246 506

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

244 509.56

99.19

V

sume

Z rozpočtovaných bežných príjmov 246 506 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 V sume
244 509.56 EUR. čo predstavuje 99.19 % plnenie.
a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
181194

Skutočnosť k 31.12.2018
181193.62

% plnenia

'

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 169 514 EUR 2 výnosu dane zpríjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 169 513.75 EUR. čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 11 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 679,87 EUR. čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 537.65 EUR. dane zo stavieb boli v sume
3 367.18 EUR a dane z bytov boli V sume 35.80 EUR.
Daň za psa - príjmy boli v sume 739.24 EUR.
..

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
58 673

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

56 677.67

96.60

;

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálny odpad — príjmy boli V sume 7 370.71 EUR čoje 100 % plnenie

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 088.50 EUR. čo je
9493 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov a budov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky správne poplatky. za vodné-stočné. MR. školné MŠ. za stravné.
Z rozpočtovaných 44 789 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 43 005.18 EUR. čo je
96,02 % plnenie.
—

iné nedaňové prijmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
c)

814

3

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2018
3

97.36

713.28

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 814 EUR. bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 3 713.28 EUR. čo predstavuje 97.36 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované prijmy zdobropisov anáhrady zpoistne'ho

plnenia.
d) prijaté granty a transfery
Skutočnosť k 31.12.2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

% plnenia
100

500

500

.

Z rozpočtovaných grantov a transferov 500 EUR bol skutočný príjem vo výške 500 EUR. čo
predstavuje 100 % plnenie.

Účelové určenie grantov a transferov

Poskytovateľ

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

OU školstva

Dotácia na predškolskú výchovu

MV SR

Dotácia na voľby

MCDaPK

Dotácia na pozemné komunikácie

23.20

MŽP

Dotácia na Životné prostredie

45.00

MV SR

Dotácia na evidenciu obyvateľov

42.00

MV SR

Dotácia — register obyvateľov

1

526.86

177.21

Dotácia materiálno-technické vybavenie
DHZ
Granty a transfery. ktoré boli účelovo učené - boli použité v súlade s ich účelom.
DHO Ba

Od ostatných subjektov poskytnuté transfery vo výške 500 Eur
použité na bežné výdavky.
2. Kapitálové príjmv:

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

—

3

000.00

dotácie bez určenia účelu boli

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2018

70 486

158.00

.

70 379.34

99.85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 70 486 EUR bol skutočný prijem k 31.12.2018 v sume
70 379.34 EUR. čo predstavuje 99.85 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MF SR

Od fyzických osôb

Suma v EUR
29 214.06
5

000

36 165.28

Účel
Prístavba požiarnej zbrojnice
Terénne úpravy obecnej parcely
na športové ihrisko
Predaj pozemkov

3. Príjmově finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

O

0

Z rozpočtovaných príjinových finančných opera'cií
v sume 0 EUR. čo predstavuje 0 % plnenie.

0

EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
312 117

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

309 796.71

99.26

Zrozpočtovaných celkových výdavkov 312 117 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 309 796.71 EUR. čo predstavuje 99.26 % čerpanie.

]. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
226 846

1

k

31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

222 087.24

97.90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 226 846 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
222 087.24 EUR. čo predstavuje 97.90 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 63 653 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 61 724.04 EUR. čo
je 96.97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovnikov OcÚ. materskej školy. dotácia
na predškolskú výchovu. evidenciu obyvateľov. zabezpečenie volieb.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 031 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 23 606.94 EUR. čo
je 98.24 % čerpanie. Patrí sem zdravotné. nemocenské. starobné. úrazové. invalidné poistenie.
poistenie v nezamestnanosti. poistenie do rezervného fondu a príspevok do doplnkových
dôchodkových poisťovni za pracovníkov OcU a materskej školy.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 134 412 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 132 071.32 EUR.
čo je 98.26 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ. MŠ. ako sú cestovne nahrady. energie.
materiál. rutinná a štandardná údržba budov. verejného osvetlenia. údržba ciest. výdavky na
požiarnu ochranu, odvoz TKO. výdavky na vodovod, kanalizáciu a ostatné tovary. služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 750 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 684.94 EUR. čo
predstavuje 98.63 % čerpanie. Ide otransfery na Spoločný úrad. transfery v rámci verejnej
správy. transfery na členské.

2) Kapitálové výdavky

:

Skutočnosť k 31.12.2018

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

87 709.47
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 85 271 EUR bolo
85 271

% čerpania
102.86
skutočne čerpané k 31.12.2018

87 709,47 EUR. čo predstavuje 102.86 % čerpanie.
Zaradenie do majetku : Autobusová zastávka - 3 138.16 EUR. Rigol _ 4 216 EUR.
Prístavba požiarnej zbrojnice — 35 712.05 EUR. Zatrubnenie potoka * 13 890.12 EUR.
Chodník k OcÚ * 30 752.14 EUR. Nákup pozemku 2 1 EURO

3)Výdavkové finančné operácie:
Neboli rozpočtované.

4.Prebytok/sch0dok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

244 509.56

Bežné výdavky spolu

222 087.24

Kapitálové príjmy spolu

22 422,32
70 379.34

Kapitálové výdavky spolu

87 709.47

Bežný rozpočet

Kůýřĺäĺääĺůááíěěěäĺĺ. l—ĺ
Prebytokok bežného

:

ŠŽ"

..

7.1.7777;

kapitálové/10 rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálové/m rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
(:

Í

*

. 7717

33le3

5 092,19
5 000

92.19
0

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdielfinančných operácii
PRÍJMY SPOLU

0

VYDAVKY SPOLU
'

Hospodárenie obce

314 888.9
309 796.71
450092913

V zmysle ustanovenia 5 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. orozpočtových 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 š 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona. z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000 EUR. a to na
terénne úpravy obecnej parcely na športové ihrisko
:

Prebytok rozpočtu vo výške 5 092.19 EUR zistený podľa ustanovenia š 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpane' prostriedky
zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 000 EUR navrhujeme použít" na:

tvorbu rezervného fondu vo výške 92,19 EUR

-

Tvorba apoužitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
5.

Rezervný fond
Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia 5 15 zákona č.583/2004 2.2. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR
13 062.29

ZS k 1.1.2018
Pr1rastky - z pí'ebytku'rozpoctu za uplynulý
rozpoctovy rok
,

Ubytky

-

9 48 6_ 6 5

použitie rezervného fondu

O

KZk3l.12.2018

22 548,94

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva — zabezpečuje ZO Valaliky.
Suma v EUR
Sociálny fond
Prírastky - povinný prídel
Ubytky - stravovanie"
- ostatné úbytky

6. Bilancia
AKT

1

676.04
171.50

21,66

aktív a pasív k 31.12.2018

VA

Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

476 196,83

543 003,04

Neobežný majetok spolu

449 667.53

508 274.83

0

()

Dlhodobý hmotný majetok

449 667.53

508 274.83

Dlhodobý finančný majetok

0

0

26 239.82

34 387.44

z toho

:

Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu

ztoho

:

j

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

124.44

146.85

0

0

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

3

Finančné účty

566.44

6

389.46

22 548.94

27 851.13

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

O

Poskytnuté návratné tin. výpomoci krát.

0

0

289.48

340.77

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

476 196,83

543 003,04

Vlastné imanie

138 129,06

189 633.04

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Vysledok hospodárenia

138 129.06

189 633.04

Záväzky

12 009.21

23 760.68

Časové rozlíšenie

PA

s vA
1'

Názov

ztoho

z toho

:

:

690

2

040

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

5

000

Dlhodobé záväzky

0

0

10 319.21

0

0

0

326 058,56

329 609.32

Rezervy

]

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Casové rozlíšenie

7.

Prehľad

0 stave a vývoji

dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku
k

Záväzky celkom
31.12.2018 v EUR

7.

toho v lehote
splatnosti

7

toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- iné Záväzky
- zamestnancom
- poisťovniam

- daňovému úradu

073,98
342.13

2 073,98

0

342.13

0

6 173.83

6 173.83

0
0
0

2
3
3

930,86

] 199,88

3
3
1

930.86
199.88

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa 5 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Zz.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie.
10.

Podnikateľská činnosť

Obec nemá podnikateľskú činnost".

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obci
rozpočtom VÚC

súlade sustanovením & ló ods.2 zákona č.583/2004 orozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov kzriadeným alebo
založeným právnickým osobám. fyzickým osobám - podnikateľom apravnickým osobám.
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančne vzťahy
k štátnemu rozpočtu. štátnym fondom. rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC .

V

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám. t_i. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá rozpočtovú organizáciu

a)

—

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu uviest“
Poskytovateľ

_ 1

Suma
poskytnutých
finančných

prostriedkov
-s-

-

Suma skutočne
použitých
finančných

Rozdiel
(stl.3 - stl.4
_

)

prostriedkov
-4

_
_

OU školstva

Dotácia na predškolskú výchovu BV

MV SR

Dotácia na voľby BV

MCDaPK
MŽP
MV SR

526.86

15800
526.86

23.20

2320

O

45

45

()

42

42

0

17721

17721

()

158.00

Dotácia na pozemné komunikácie
BV

Dotácia na životné prostredie BV
Dotácia na evidenciu obyvateľov
BV

MV SR

Dotácia — register obyvateľov

DHO BA

Dotácia matcriálno—technicke'

5.

0

1

3

000,00

1

2

630,00

0

370

lO

vybavenie DHZ
Dotácia- prístavba požiarnej

MV SR

.

Dotácia - terénne úpravy obecnej

MF SR

c)

5

parcely na športové 1hrlsk0
_

_

000

Účelové určenie grantu, transferu uviesť

Suma skutočne
použitých
finančných

Suma
poskytnutých
finančných

prostriedkov

-

1

000

%

0

Rozdiel ,
(stl.3 - stl.4
)

prostriedkov

-3-

O

-4-

O

.5_
0

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Bidovce
Mesto Košice
e)

5

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

d)

0

29 214.06

29 214.06

.

zbro_1n1ce

Suma skutočne
použitých finančných

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
1

prostriedkov

818.50
592.50

1

671.65
592.50

Rozdiel

\

1

14685

|

0

\

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala poskytnutú dotáciu z rozpočtu VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa

programového rozpočtu

Obec podľa 5 4 odst. 5 zákona 583/2004 Z.z.

kplneniu

zostavuje apredkladá rozpočet obce bez

programovej štruktúry.
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