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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 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  12.12.2017 uznesením č.24/2017 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.06.2018 uznesením č.9/2018. 

- druhá zmena schválená dňa 28.09.2018 uznesením č.13/2018. 

- tretia zmena schválená dňa 28.12.2018 uznesením č. 26/2018 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 229 938,00 279 171,00 

z toho :   

Beţné príjmy 226 008,00 243 987,00 

Príjmy z podnikateľskej činnosti   

Kapitálové príjmy  0,00 30 000,00 

Finančné príjmy 0,00 0,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou     3 930,00 5 184,00 

Výdavky celkom 229 938,00 272 735,00 

z toho :   

Beţné výdavky 109 893,00 121 806,00 

Výdavky z podnikateľskej činnosti   

Kapitálové výdavky 12 900,00 47 562,00 

Finančné výdavky 7 000,00 7 748,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 100 145,00 95 619,00 

Prebytok/schodok rozpočtu 0,00 6 436,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

279 171,00 279 168,78 99,99 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 279171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

279 168,78 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

243 987,00 243 984,70 99,99 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 243 987,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

243 984,70 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

198 249,00                   198 248,30 99,99 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180 103,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 180 103,52 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 14 317,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 316,05. EUR, čo 

je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 516,15 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 1 799,90 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  14 316,05 EUR,. K 31.12.2018 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 134,43  EUR. 

 

 

Daň za psa  455  € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 373,73 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5 078,00 5 076,68 99,97 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 426,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 425,56 EUR, čo je 

99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume 30,96 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 925,00 EUR, príjmy z akcíí 

vodárenskej spoločnosti 1 469,60 EUR. 

 

 

 



 

 5 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 2 652,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 651,12 EUR, čo je 

99,96  % plnenie, z toho : 

- 7,00 EUR – rybársky lístok 

- 619,73 EUR – správne poplatky 

- 125,40 EUR –  EE Dom smútku 

- 371,03 EUR – opatrovateľská sluţba 

- 85,68EUR – vyhlásenie v MR 

- 195,78 EUR –  poskytnuté sluţby 

- 1246,50 EUR – stravné lístky 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

40 660,00                40 659,72 99,99 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1,80 

EUR, čo predstavuje  90,00 % plnenie – z dobropisov za elektrinu. 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 56,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 55,95 

EUR. čo predstavuje 99,91 % plnenie – z hazardných hier 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 596,00 EUR. bol skutočný príjem vo výške 596,25 

EUR, čo predstavuje 100,04 % plnenie – z vratiek zo VŠZP a Dôvera 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  40 006,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 40 005,72 

EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Humenné 526,86 Dotácia na komunálne voľby 

ÚPSVaR Humenné 2 817,72 Dotácia na AČ §50 

Okresný úrad Humenné 206,71 Dotácia na evidenciu obyvateľst. 

OÚ, odbor školstva Prešov 224,32 Dotácia na dopravné 

OÚ, odbor školstva Prešov 31 645,00 Dotácia pre ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 715,00 Dotácia pre MŠ 5. ročné deti 

OÚ, odbor školstva Prešov 250,00 Dotácia pre ZŠ soc.znev.prostred. 

OÚ, odbor školstva Prešov 358,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy 

ÚPSVaR Humenné 220,00 Dotácia stravné HN 

ÚPSVaR Humenné 49,80 Dotácia školské potreby 

ÚPSVaR Humenné 14,00 Dotácia na učebnice 

OÚ,odb.starostliv. o ŢP Prešov 53,82 Dotácia na ţivotné prostredie 

Úrad vlády SR 500,00 Dotácie na letné slávnosti 

MDVRR SR, Bratislava 24,49 Dotácia pozemné komunikácie 

Dobrovoľná poţiarna ochrana SR 

Bratislava 

1 400,00 Dotácia hasiči 

M. Bober 1 000,00 Dar na pokutu 

 

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

 



 

 6 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

30 000,00 30 000,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje  100,00 %  plnenie.  

Ku kapitálovým príjmom patrí rekonštrukcia PZ. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

V roku 2018 sme neboli ţiadne finančné operácie 

 

 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5 168,00 5 167,87                100,00 

 

Z rozpočtovaných beţných  príjmov 5 168,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  

5 167,87 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

 

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Školné MŠ 210,00 EUR 

Školné ŠKD  146,00 EUR 

Vecná réţia 273,60 EUR 

Stravné 4 187,79 EUR 

Vrátky                                                    350,48  EUR 

 
Príjmové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

16,00 16,21 101,31 

 
Z rozpočtovaných finannčných príjmov : zostatok na účet ŠJ 16,00 EUR, bol skutočný príjem 

v sume 16,21 EUR, čo predstavuje 101,31 % plnenie 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

272 735,00 272 734,83 99,99 

 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 272 735,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 272 734,83 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  
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1. Beţné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

121 806,00 121 806,58 100,00 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 121 806,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 121 806,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 47 666,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 47 665,74 EUR, 

čo je 99,99  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ, kontrolóra, 

poslancov OCÚ, opatrovateľskej sluţby a pracovníkov prijatých na projekt z Úradu práce 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 17 345,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 17 306,45 EUR, 

čo je 99,77  % čerpanie.  

Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných 55 189,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 55 188,56, čo je 

99,99 % čerpanie. Ide o náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a sluţby. 

Nemocenské dávky a členské príspevky 

Z rozpočtovaných 1 022,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 022,06 EUR, čo 

je 100,00 % plnenie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  584,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 583,77 EUR, čo 

predstavuje 99,96 % čerpanie.  

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

47 562,00             47 562,20                      100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 47 562,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 47 562,20 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia sály KD 

Z rozpočtovaných 4 784,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 784,34 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia PZ 

Z rozpočtovaných  42 178 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 42 177,86 EUR, 

čo predstavuje 99,97  % čerpanie.  

c) Projektová dokumentácia na MK  
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Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 600,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

7 748,00 7 747,59 99,99 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

záverečného účtu.  

Z rozpočtovaných 7 748,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2018 v sume 7 747,59 EUR, čo predstavuje 99,99  %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

95 619,00                   95 618,46                99,99 

 

Z rozpočtovaných beţných  výdavkov 95 619,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 95 618,46 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                  48 021,07 EUR 

Materská škola 26 282,50 EUR 

ŠKD  7 178,20 EUR 

ŠJ 9 681,88 EUR 

ŠJ stravné                                             4 185,01 EUR 

Dávky HN                                              269,80 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  

Beţné  príjmy spolu 249 152,57 

z toho : beţné príjmy obce ( bez podnikateľskej činnosti) 243 984,70 

             beţné príjmy RO 5 167,87 

Beţné výdavky spolu 217 425,04 

z toho : beţné výdavky  obce ( bez podnikateľskej činnosti) 121 806,58 

             beţné výdavky  RO                   95 618,46 

Bežný rozpočet- prebytok  31 727,53 

Kapitálové  príjmy spolu 30 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  30 000,00 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 47 562,20 

z toho : kapitálové  výdavky  obce              47 562,20       

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet - schodok - 17 562,20 

Výsledok hospodárenia podľa §10 ods. 3 písm.a) a b) - prebytok 14 165,33 

Príjmy z finančných operácií RO 16,21 

Výdavky z finančných operácií 7 747,59 

Schodok finančných operácií - 7 731,38 
PRÍJMY SPOLU   279 168,78 

VÝDAVKY SPOLU 272 734,83 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  6 433,95 
Vylúčené účelové prostriedky z prebytku 22,32 

Výsledok hospodárenia – Podnikateľská činnosť - 4216,68 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce po vylúčení účelových 

prostriedokv a straty z podnikateľskej činnosti 
2 194,95 

 

 

 

Výsledok hospodárenia bol 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, vo výške 14 165,33 €. Po zohľadnení finančných operácii 

výsledok rozpočetového hospodárenia obce je vykázaný ako prebytok v sume 6 433,95 €. 

  

     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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  22,32 EUR na dopravné, 
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ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2019  vo 

výške 2 194,95 EUR. 

 

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 0,56 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
29 927,48 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  
12,81 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu  0,00 

  

                                                    

                                                    

  

KZ k 31.12.2018 29 940,29       

Sociálny fond 

Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a dodatok ku kolektívnej 

zmluve. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 894,85 

Prírastky - povinný prídel -  1,50   %                    581,96         

Úbytky       

               - regeneráciu PS, dopravu               1150,59    

KZ k 31.12.2018 326,22 

 

6. 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 832 190,86 829 267,01 

Neobeţný majetok spolu 755 595,98 754 996,94 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   
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Dlhodobý hmotný majetok 633 655,92 933 056,88 

Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 121 940,06 

Obeţný majetok spolu 75 924,03 72 905,88 

z toho :   

Zásoby 7 187,77 3 976,42 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 38 531,95 36 383,91 

Krátkodobé pohľadávky  273,61 407,64 

Finančné účty  29 930,70 32 137,91 

Časové rozlíšenie  670,85 1 364,19 

 

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 832 190,86 829 267,01 

Vlastné imanie  458 121,16 451 704,77 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  435 036,02 458 121,16 

Záväzky 38 319,34 39 160,80 

z toho :   

Rezervy  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3,22 22,32 

Dlhodobé záväzky 894,85 326,22 

Krátkodobé záväzky 10 215,19 19 315,48 

Bankové úvery a výpomoci 27 206,08 19 496,78 

Časové rozlíšenie 335 750,36 338 401,44 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  19 496,78 EUR 

- voči dodávateľom   2 239,53 EUR 

- voči  daňovému úradu                                                  2 624,41 EUR 

- voči zamestnancom                                                    10 148,01 EUR 

- voči zdrav. a sociálnej poisťovni                                 4 294,00 EUR 
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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 poskytla dotáciu na kúpu CT prístroja pre Nemocnicu v Snine na základe 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 25/2017 zo dňa 12.12.2017.  

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky na krúţky 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Nemocnica Snina, s.r.o. 570,00 EUR 570,00 EUR 0 

 

K 31.12.2018 bola vyúčtovaná dotácia. 

 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec podniká na základe ţivnostenského oprávnenia OZP-S2008/00821-4 č. ţivnostenského 

registra 720-14910. Predmetom podnikania je:  

- maloobchod v rozsahu voľných ţivnosti 

 

 

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové výnosy        74 883,35 EUR 

Celkové vnáklady    79 100,03 EUR 

Hospodársky výsledok – strata  - 4 216,68 EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

Strata z podnikateľskej činnosti vo výške – 4 216,68 EUR 

 

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. 

 

 

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ ŠKD, ŠJ Kolonica 58 020,86  57 998,75 

 

22,11 

 

39,19 € predstavuje zostatok z dotácie pre MŠ na VÚ k 31.12.2018. Tento zostatok bude vrátený 

na obec v roku 2018. 

 

 

 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŚ Kolonica 33 434,70 33 434,70 0,00 

 

 

 

 

 

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 - 

Okresný úrad 

Humenné 

Dotácia na voľby do VÚC 526,86 526,86 0,00 

Úrad vlády SR Dotácia na festival  500,00 500,00 0,00 

OU, odbor 

školstva Prešov  

Dotácia na dopravné 224,32 202,00 22,32 

Okresný úrad 

Humenné 
Dotácia na evidenciu obyvateľst. 206,71 206,71 0,00 

OÚ, odbor 

školstva Prešov 
Dotácia pre ZŠ 31 645,00 31 645,00 0,00 

OÚ, odbor 

školstva Prešov 
Dotácia pre MŠ 5. ročné deti 715,00 715,00 0,00 

OÚ, odbor 

školstva Prešov 
Dotácia pre ZŠ soc.znev.prostred 250,00 250,00 0,00 

OÚ, odbor 

školstva Prešov 
Dotácia na vzdelávacie poukazy 358,00 358,00 0,00 
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OÚ, odbor 

školstva Prešov  
Dotácia stravné HN 220,00 220,00 0,00 

ÚPSVaR 

Humenné 
Dotácia školské potreby 49,80 49,80 0,00 

MDVRR SR, 

Bratislava 
Dotácia pozemné komunikácie 24,49 24,49 0,00 

OÚ,odb.starostliv. 

o ŢP Prešov 
Dotácia na ţivotné prostredie 53,82 53,82 0,00 

UPVSaR 

Humenné 
Dotácia na ŠNZ 2 817,72 2 817,72 0,00 

DPO SR 

Bratislava 
Dotácia – rekonštrukcia PZ 30 000,00 30 000,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči inej obci 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu s inou obcou 

 

 

12. Obec v roku 2018 nerobila programový rozpočet     
 

 

 

Vypracovala: Anna Rošková                                Predkladá:  Matúš Leňo, starosta obce 

                        Monika Fedinová 
 

 

 

V Kolonici dňa 02.05.2019 

 

Prílohy: Plnenie rozpočtu za rok 2018 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra a správu auditora a 

 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Kolonica za rok 2018 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  
c) zdroje na úhradu schodku kapitáloveho rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok                    

    2018 a jeho zmenami z prebytku beţného rozpočtu 

d) zdroje na úhradu straty z podnikateľskej činnosti za rok 2018 z prebytku beţného rozpočtu 

e) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných  

    prostriedkov k 31.12.2018 takto :  

 -  nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu Prešov na dopravné vo výške  

               22,32 €, pouţiť v roku 2019 

 -  zostávajucu čiastku v sume 2 194 ,95 € pouţiť na tvorbu RF.    


